י"ד באלול ,תשפ"א
 22באוגוסט 2021
סימוכין249166 :

פרוטוקול מס'  21/13/20של ישיבת הנהלת המועצה האזורית מטה יהודה
שהתקיימה בזום ביום רביעי  18.08.21בחדר הישיבות במועצה
נוכחים:
ניב ויזל – סגן ומ"מ ראש המועצה
שלומי מגנזי  -סגן ראש המועצה
בני אלירז – סגן ראש המועצה
שאול נהרי
דוד מלול
יוסף ברהום
יהודה בן אהרון
יניב שושני
שלומציון לולו
ירמי דוד
יהושע משה בובי
דוד גבאי
משתתפים:
רחלי משה – מנכ"לית המועצה
עו"ד ורד כהן – יועמ"ש המועצה
יואל ינון – מבקר המועצה
גלית דהן – ראש לשכת ראש המועצה
משה אוחיון – גזבר המועצה
רונן קליין -מנכ"ל חברה כלכלית
תמר ,עו"ד ורו"ח יועצת חכ"ל
פיני תורן ,עוזר ראש המועצה

סדר יום:
 .1הודעות יו"ר.
 .2אישור פרוטוקול הנהלה מתאריך  ,23.06.2021סימוכין.249166 :
הוחלט לאשר
 .3פתיחת חשבון ושינוי פרטי בנק לבתיה"ס:
שם ביה"ס

פרטי הבנק

בעלי זכות חתימה

נווה שלום ואחת
אלסלאם

חשבון הורים -
פועלים סניף 582
מספר חשבון
231169

נעמה אבו
דאלו מנהלת
ביה"ס מספר ת.ז.
036491330

חשבון רשות -
פועלים סניף 582
מספר חשבון
231142

אמאל סקאלה
מזכירה ת.ז.
024792384

חשבון הורים  -בנק
הדואר סניף 001
מספר חשבון
.8401658

דקלה אבו
אהרונוביץ מנהלת
ביה"ס מספר ת.ז.
035869825

חשבון רשות  -בנק
דיסקונט סניף 167
מספר חשבון 31775

מעיין גדליה
מזכירה ת.ז
.039413125

ביה"ס לביא

ביטול בעלי זכות חתימה
/הערות
כרמלה יעל פרבר מנהלת
ביה"ס ת.ז056471444 .

לוטן טייטלר ת.ז.
55060461
הורה צופה /מבקר
בחשבון
מינה וינט מנהלת
ביה"ס
מספר ת.ז27857754 .

הוחלט לאשר.
 .4פתיחת כרטיס קומסיין עבור מר שניר פירו מנהל עיר ללא אלימות ,ת.ז.201611761 .
הוחלט לאשר.
 .5אישור חוק עזר היטל שמירה וכן אישור תחשיב היטל שמירה.
הוחלט לאשר.
 .6הארכת התקשרות עם חברת ברניר  -מתן שרותי הנהלת חשבונות
לצורך קבלת שירותי הנהלת חשבונות התפרסם מכרז  ,10/2020אשר נדון מספר פעמים על ידי
ועדת המכרזים במהלך השנה החולפת.
בדיון האחרון שנערך על ידי ועדת המכרזים ביום  ,15.8.2021החליטה ועדת המכרזים לבטל
את המכרז ולפרסם מכרז חדש.

בשל כך ,ועל מנת שהמועצה לא תיוותר ללא שרותי הנהלת חשבונות חיוניים ,המליצה ועדת
המכרזים במעמד ביטול המכרז ,להביא לאישור מליאת המועצה הארכת ההתקשרות פעם
נוספת ,עם חברת ברניר אשר נותנת כיום את שרותי הנהלת החשבונות למועצה ,וזאת עד ליום
 1.2.2022בו צפויים להסתיים הליכי המכרז החדש שיפורסם או עד למועד תחילת ההתקשרות
החדשה בהתאם לתוצאות המכרז החדש ,לפי המוקדם מביניהם .בכפוף לאישור משרד הפנים.
הוחלט לאשר.
 .7חברה כלכלית – הסכם רשות שימוש בגגות של מבני מועצה עבור פרוייקט גגות סולאריים.
יעלה למליאה בכפוף לחוות דעת משפטית.
הוחלט לאשר.
 .8אשרור ההחלטה על תיקון התזכיר והתקנון של החברה לפיתוח מרכזים כפריים ותעשייתיים
מטה יהודה.
הסבר :בהמשך להחלטת מליאת המועצה ,המשמשת כאסיפה הכללית של החברה ,מיום
 23.12.2020על תיקון תזכיר ותקנון החברה ובהמשך לאישור מנכל משרד הפנים לתיקון
התקנון והתזכיר מיום  ,07.01.2021ולצורך ביצוע רישום התיקונים ברשם החברות ,מתבקשת
מליאת המועצה לאשרר את החלטתה מיום .23.12.2020
הוחלט לאשר.
 .9צפייה בחשבונות הבנק מרכנתיל דיסקונט (דקסיה לשעבר) לעופרה יששכר ת.ז028786598 .
מנהלת חשבונות.
הוחלט לאשר.
 .10פתיחת תב"רים:
1

שיפוץ יד חריף
מקור מימון

תקציב

קרנות רשות

400,000

סה"כ

400,000

הוחלט לאשר.
2

עין ראפה מבנה רב תכליתי
מקור מימון

תקציב

משרד הבינוי והשיכון

2,423,000

סה"כ

2,423,000

הוחלט לאשר.
3

תכנית התקשוב הלאומית סבב ב'
מקור מימון

תקציב

משרד החינוך

120,000

סה"כ

120,000

הוחלט לאשר.
4

פיתוח בישובים
מקור מימון

תקציב

קרנות רשות

7,000,000

סה"כ

7,000,000

הוחלט לאשר.
5

עבודות מוסדות חינוך
מקור מימון

תקציב

קרנות רשות

1,500,000

סה"כ

1,500,000

הוחלט לאשר.
6

שמאים
מקור מימון

תקציב

קרנות רשות

500,000

סה"כ

500,000

הוחלט לאשר.
7

מזגנים מוסדות חינוך
מקור מימון

תקציב

קרנות רשות

582,070

סה"כ

582,070

הוחלט לאשר.
8

משלב דרור -נגישות אקוסטית/חושית
מקור מימון

תקציב

משרד החינוך

30,000

סה"כ

30,000

הוחלט לאשר.
9

בית זית-גן ילדים-נגישות אקוסטית/חושית
מקור מימון

תקציב

משרד החינוך

30,000

סה"כ

30,000

הוחלט לאשר.
10

האלה ממ"ד-נגישות אקוסטית/חושית

מקור מימון

תקציב

משרד החינוך

30,000

סה"כ

30,000

הוחלט לאשר.
11

בי"ס קרוב-נגישות אקוסטית/חושית
מקור מימון

תקציב

משרד החינוך

30,000

סה"כ

30,000

הוחלט לאשר.
12

בי"ס אלון-נגישות אקוסטית/חושית
מקור מימון

תקציב

משרד החינוך

30,000

סה"כ

30,000

הוחלט לאשר.
13

בי"ס הדסים צור הדסה-נגישות אקוסטית/חושית
מקור מימון

תקציב

משרד החינוך

30,000

סה"כ

30,000

הוחלט לאשר.
14

בי"ס כפר הנוער קרית יערים-נגישות
אקוסטית/חושית
מקור מימון

תקציב

משרד החינוך

30,000

סה"כ

30,000

הוחלט לאשר.
 .11עדכון תב"רים:
1

תב"ר  -4561בדק בית
מקור מימון

תקציב

קרנות רשות

4,000,000

משרד החינוך
סה"כ
הוחלט לאשר.

4,000,000

עדכון
תקציב

תקציב
מעודכן
4,000,000

315,000

315,000

315,000

4,315,000

2

תב"ר  -4446עין נקובה
מבנה רב תכליתי
מקור מימון

תקציב

עדכון
תקציב

תקציב
מעודכן

משרד הבינוי והשיכון

5,823,000

-2,423,000

3,400,000

סה"כ

5,823,000

-2,423,000

3,400,000

הוחלט לאשר.
3

תב"ר -4557גבעות עדן
ביוב
מקור מימון

תקציב

עדכון
תקציב

תקציב
מעודכן

קרנות רשות-ביוב

1,180,00

980,000

2,160,000

סה"כ

1,180,000

980,000

2,160,000

הוחלט לאשר.
4

תב"ר -4451הצטיידות
מקור מימון

תקציב

עדכון
תקציב

תקציב
מעודכן

מפעל הפיס

1,000,000

517,986

1,517,986

סה"כ

1,000,000

517,986

1,517,986

הוחלט לאשר.
5

תב"ר -4499בינוי מוסדות
חינוך ל 5-שנים
מקור מימון

תקציב

עדכון
תקציב

תקציב
מעודכן

מלוות מבנקים

10,000,000

-10,000,000

0

סה"כ

10,000,000

-10,000,000

0

הוחלט לאשר.
6

תב"ר  -4498בינוי
מוסדות חינוך
מקור מימון

תקציב

עדכון
תקציב

תקציב
מעודכן

מלוות מבנקים

2,000,000

-2,000,000

0

סה"כ

2,000,000

-2,000,000

0

הוחלט לאשר.

7

תב"ר -4471אמית נחשון
בינוי
מקור מימון

תקציב

משרד החינוך

21,513,558

מלוות מבנקים
סה"כ

21,513,558

עדכון
תקציב

תקציב
מעודכן
21,513,558

7,623,437

7,623,437

7,623,437

29,136,995

הוחלט לאשר.
8

תב"ר -4098גן ילדים נווה
אילן
עדכון
תקציב

תקציב
מעודכן

מקור מימון

תקציב

משרד החינוך

1,521,696

1,521,696

קרנות רשות

400,000

400,000

מלוות מבנקים

106,400

2,071,904

2,178,304

סה"כ

2,028,096

2,071,904

4,100,000

הוחלט לאשר.
9

תב"ר  -4165גן ילדים
עמינדב
מקור מימון

תקציב

משרד החינוך

734,532

קרנות רשות

400,000

מלוות מבנקים
סה"כ

1,134,532

עדכון
תקציב

תקציב
מעודכן
734,532

97,875

497,875

600,000

600,000

697,875

1,832,407

הוחלט לאשר.
10

תב"ר  -4579תכנון
מקור מימון

תקציב

עדכון
תקציב

תקציב
מעודכן

קרנות רשות

500,000

300,000

800,000

סה"כ

500,000

300,000

800,000

הוחלט לאשר.
11

תב"ר  -4330מעון מסילת
ציון

מקור מימון

תקציב

משרד התעשיה והמסחר

3,000,000

קרנות רשות
סה"כ

3,000,000

עדכון
תקציב

תקציב
מעודכן
3,000,000

1,139,450

1,139,450

1,139,450

4,139,450

הוחלט לאשר.
12

תב"ר  -4513רכישת
מאסף אזורי כפר אוריה
מקור מימון

תקציב

עדכון
תקציב

תקציב
מעודכן

השתתפות בעלים היטל
ביוב

3,070,000

-1,570,000

1,500,000

סה"כ

3,070,000

-1,570,000

1,500,000

הוחלט לאשר.
13

תב"ר -4472סנסן דרום
בינוי
עדכון
תקציב

תקציב
מעודכן

מקור מימון

תקציב

משרד החינוך

13,224,554

13,224,554

קרנות רשות

1,500,000

1,500,000

משרד הבינוי והשיכון

700,000

700,000

מלוות מבנקים

1,704,659

1,704,659

2,404,659

17,129,213

סה"כ

14,724,554

הוחלט לאשר.
14

תב"ר -4406בינוי סנסן
דרום
מקור מימון

תקציב

עדכון
תקציב

תקציב
מעודכן

משרד הבינוי והשיכון

700,000

-700,000

0

סה"כ

700,000

-700,000

0

הוחלט לאשר.
15

תב"ר  -4212רפורמת
ועדה לתכנון ועדה
מקור מימון

תקציב

עדכון
תקציב

תקציב
מעודכן

משרד הפנים

1,721,000

1,721,000

קרנות רשות

404,000

650,000

1,054,000

סה"כ

2,125,000

650,000

2,775,000

הוחלט לאשר.
16

תב"ר -4045שיפוץ היכל
תרבות מטה יהודה
מקור מימון

תקציב

עדכון
תקציב

תקציב
מעודכן

מפעל הפיס

725,000

-486,328

238,672

486,328

486,328

0

725,000

קרנות רשות
725,000

סה"כ
הוחלט לאשר.
17

תב"ר -3816צור הדסה
מועדון נוער
מקור מימון

תקציב

עדכון
תקציב

תקציב
מעודכן

מפעל הפיס

2,211,597

-2,211,597

0

משרד הפנים

3,143,439

3,143,439

קרנות רשות

886,404

2,211,597

3,098,001

סה"כ

6,241,440

0

6,241,440

הוחלט לאשר.
18

תב"ר -4564כבישים כפר
אוריה
מקור מימון

תקציב

משרד הפנים

555,338

עדכון
תקציב

555,338

קרנות רשות
סה"כ

תקציב
מעודכן

555,338

69,662

69,662

69,662

625,000

הוחלט לאשר.
 .12סגירת תב"רים:
מס'
שם תב"ר
תבר
עיצוב מרחבי למידה
 4336בי"ס השחר
עיצוב מרחבי למידה
 4337בי"ס עין הרים

תקציב

הוצאות

הכנסות

הערות

80,000

72,306

72,306

הסתיים

80,000

79,794

79,794

הסתיים

4324
4338
4341
4321
4322
4356
4355
4374
4358
4375
4373
4085
4534
4053
4035
4036
4527
4566

עיצוב מרחבי למידה
בי"ס לביא ממ"ד
עיצוב מרחבי למידה
בי"ס מתתיהו
עיצוב מרחבי למידה
ישיבת אמית נחשון
עיצוב מרחבי למידה
בי"ס צורים
עיצוב מרחבי למידה
בי"ס עין ראפה
נגישות אקוסטית בי"ס
קרוב
נגישות אקוסטית בי"ס
האלה
נגישות אקוסטית בי"ס
עין ראפה
נגישות אקוסטית בי"ס
השחר
נגישות אקוסטית בי"ס
האלה
נגישות אקוסטית בי"ס
עין הרים
תחנות הסעה
לתלמידים בישובים
בטיחות בדרכים 2020
כבישים ובטיחות
הקמת מעון יום נחושה
הקמת מעון יום צור
הדסה
צור הדסה-ציוד אולם
ספורט
עגלות אשפה
וקומפוסטרים

80,000

79,831

79,831

הסתיים

80,000

71,768

71,768

הסתיים

80,000

79,864

79,864

הסתיים

80,000

72,189

72,189

הסתיים

80,000

80,000

80,000

הסתיים

90,000

89,862

89,862

הסתיים

30,000

29,985

29,985

הסתיים

60,000

59,926

59,926

הסתיים

30,000

29,954

29,954

הסתיים

30,000

29,968

29,968

הסתיים

60,000

59,981

59,981

הסתיים

800,000
22,858
190,000
3,299,560

800,000
22,858
190,000
3,285,788

800,000
22,858
190,000
3,285,788

הסתיים
הסתיים
הסתיים
הסתיים

3,462,468

3,451,101

3,451,101

200,000

0

0

300,000
9,134,886

0
8,585,175

0
8,585,175

הסתיים
יבוצע בתב"ר
אחר
יבוצע בתקציב
הרגיל

הוחלט לאשר.
 .13עדכוני תקציב:
עדכון תקציב אסטרטגי  -מוקד מועצה
הוצאות
מס' סעיף
1613000751
1618000511
1618000520

הכנסות
מס' סעיף

שם הסעיף

תקציב

עב' קבלניות-שמירה מוקד מוקדנים
כיבודים
הכשרות עובדים  -שרות
סה"כ הוצאות
עדכון תקציב ביוב

696
24
46
766

שם הסעיף

תקציב

עדכון תקציב
מעודכן
718
22
14
-10
34
-12
766
0

עדכון תקציב
מעודכן

1472000296
הוצאות
מס' סעיף
1972000751
1972000752
1972000756

הכנסות
מס' סעיף
1248000710
1357000993
הוצאות
מס' סעיף
1748000710
1822100711
1822400110
1857000420
1857000780
1857000740
1857002110

קרן יקום ביוב  -מטשי"ם
סה"כ הכנסות

693
693

שם הסעיף

תקציב

עבודות קבלניות-שאיבות
עב' קבלניות-תחזוקת מתקנים
קרן שיקום מטשי"ם
סה"כ הוצאות
עדכון תקציב דת

1,160
1,108
693
2,961

שם הסעיף

תקציב

השתת' מוסדות
השתת' מ .הדתות  -רבנים נורמטיבי
סה"כ הכנסות

370
270
640

שם הסעיף

תקציב

190
הובלת נפטרים
96
הסעות
10
שכר תוכנית פרח
20
אחזקת מבנים
6
עבודות קבלניות  -שונות
5
ציוד שרותי דת
270
שכר-רבנים נורמטיבי
597
סה"כ הוצאות
עדכון תקציב הנחות ארנונה ושיפוי בגין הנחת קורונה

הכנסות
מס' סעיף

שם הסעיף

1116000101
1116000100

הנחות מזומן
הנחות זכאים עפ"י חוק

1594000912

השתת' מ .הפנים-שיפוי ארנונה עסקים

1112000910
1111000100

השתת' מ .הפנים-שיפוי ארנונה עסקים
ארנונות-גביה
סה"כ הכנסות

400
400

1,093
1,093

עדכון תקציב
מעודכן
812 -348
1,456
348
1,093
400
3,361
400

עדכון תקציב
מעודכן
455
85
163 -107
618
-22
עדכון תקציב
מעודכן
322
132
72
-24
0
-10
17
-3
1
-5
0
-5
163 -107
575
-22

תקציב עדכון תקציב
מעודכן
392
-32
424
15,228
- 18,524
3,296
0
9,000
9,000
4,012 4,012
0
127,486 4,988 122,498
147,118
- 150,446
3,328

הוצאות
מס' סעיף

שם הסעיף

תקציב

1631000650

הנחות ארנונה

424

עדכון תקציב
מעודכן
392
-32

1995000800

הנחות זכאים עפ"י חוק

18,524

סה"כ הוצאות

18,948

15,228

3,296
15,620
3,328

עדכון תקציב תרבות  -יד חריף
הכנסות
מס' סעיף

שם הסעיף

תקציב

1325100490

שכל"מ חוגים-יד חריף

2,600

סה"כ הכנסות

2,600

הוצאות
מס' סעיף
1825100110
1825200110
1825000710
1825000755
1825000797

שם הסעיף

תקציב

משכורות  -מינהלה יד חריף
שכר מורים
הסעות יד חריף
עבודות קבלניות  -מדריכים
הסעות יד חריף
סה"כ הוצאות

1,037
2,600
143
300
143
4,223

עדכון תקציב
מעודכן
1,300
1,300
1,300
1,300
עדכון תקציב
מעודכן
882 -155
1,750 -850
68
-75
150 -150
73
-70
2,923
1,300

עדכון תקציב מזכירות
הוצאות
מס' סעיף
1613000710
1613000511

שם הסעיף

תקציב

הסעות-מזכירות
כיבודים
סה"כ הוצאות

32
50
82

עדכון תקציב
מעודכן
6
-26
76
26
82
0

עדכון תקציב מיחשוב מוסדות חינוך
הוצאות
מס' סעיף
1813200755
1813200757

שם הסעיף

תקציב

301
מיחשוב מוסדות חינוך
370
שרותי תוכן מתוקשבים
671
סה"כ הוצאות
עדכון תקציב מענק איזון-התאמות תקציביות

הכנסות
מס' סעיף

שם הסעיף

תקציב

1191000911
1212300990
1269000912
1231000910
1317900990

מענק כללי לאיזון
השתת' מ.איכות הסביבהקול קורא מיחזור אשפה
השתת' מ .הפנים-צוער מזכירות
השתת' מ .הפנים-צוער ועדה
השתת' מ.התחבורה-בטיחות בדרכים

26,879
0
56
62
0

עדכון תקציב
מעודכן
319
18
352
-18
671
0

עדכון תקציב
מעודכן
30,507 3,628
190
190
49
-7
60
-2
48
48

סה"כ הכנסות
הוצאות
מס' סעיף
1712300750
1712300755
1712300757
1712300758
1712301750
1941000751
1613000781
1972000811
1621300752

הוצאות
מס' סעיף
1617000752
1617000751

הכנסות
מס' סעיף
1328220421
1328220426
1329300923
הוצאות
מס' סעיף
1828205752
1828205754
1828200753

26,997

שם הסעיף

תקציב

עבודות קבלניות-פינוי אשפה
עבודותמ קבלניות-פינוי גזם
הטמנה-גזם ופסולת גושית
פינוי גזם בישובים
פחי אשפה  -עבודות קבלניות
עבודות קבלניות-בטיחות בדרכים
סמינר ועדים
מטש בית שמש
עבודות קבלניות  -גזברות
סה"כ הוצאות
עדכון תקציב משפטיות

7,800
1,952
3,263
0
0
120
1,344
143
14,622

שם הסעיף

תקציב

הוצ' משפטיות-תובע
הוצ' משפטיות-עבודות קבלניות
סה"כ הוצאות
עדכון תקציב נוער

527
900
1,427

שם הסעיף

תקציב

השתת' הורים/יישוב פעילות קיץ
השתת' הורים/יישוב-פעילויות טיולים וסמינרים
השתת' משרד החינוך-עיר הילדים והנוער
סה"כ הכנסות

398
0
0
398

שם הסעיף

תקציב

פעילות קייצת
פעילויות טיולים וסמינרים
עיר הילדים והנוער 2021
סה"כ הוצאות
עדכון תקציב סטודנטים וצעירים

398
0
0
398

הוצאות
מס' סעיף

שם הסעיף

תקציב

1823100930
1822500930
1822500750

מרחב אימהות-הצטיידות
מרחב אימהות-הצטיידות
מרחב אימהות-פעילות שוטפת

131
0
0

30,854 3,857
עדכון תקציב
מעודכן
8,558
758
2,558
606
3,495
232
57
57
50
50
69
69
390
270
3,094 1,750
208
65
18,479 3,857

עדכון תקציב
מעודכן
439
-88
988
88
1,427
0

עדכון תקציב
מעודכן
590
192
20
20
97
97
707
309
עדכון תקציב
מעודכן
590
192
20
20
97
97
707
309

עדכון תקציב
מעודכן
0 -131
9
9
112
112

0
0
31
60
222

1822500511
1822500550
1823100780
1832400753

מרחב אימהות-כיבודים
מרחב אימהות-פרסום
שונות-סיפריה ניידת
הכשרות סטודנטים

הוצאות
מס' סעיף

שם הסעיף

תקציב

אחזקת אולמות ספורט
אחזקת ציוד-אולמות ספורט
סה"כ הוצאות
עדכון תקציב עיר ללא אלימות

95
11
106

5
5
-22
22
0

5
5
9
82
222

עדכון תקציב ספורט

1829300780
1829200750

הכנסות
מס' סעיף

שם הסעיף

תקציב

1269000990
1269000740

השתת' משרד לביטחון פנים  -הרשות לביטחון קהילתי
השתת' מ.הפיס-הרשות לביטחון קהילתי

772
100
872

הוצאות
מס' סעיף

שם הסעיף

תקציב

1613200110
1613201110
1613202110
1613203110
1613201751
1613201550
1613201930
1613201753
1813200757
1613205110

רשות לביטחון קהילתי-מנהל
רשות לביטחון קהילתי-רכזי קהילה
רשות לביטחון קהילתי-מנחה חינוכי
רשות לביטחון קהילתי-מדריכי מוגנות ומחצלות
רשות לביטחון קהילתי-סדנאות והדרכות
רשות לביטחון קהילתי-פרסום ושיווק
רשות לביטחון קהילתי-הצטיידות
רשות לביטחון קהילתי-סיירות הורים
שרותי תוכן מתוקשבים
רשות לביטחון קהילתי-מועצה

150
259
140
414
35
11
11
10
352
0
1,382

עדכון תקציב
מעודכן
90
-5
16
5
106
0

עדכון תקציב
מעודכן
574 -198
93
-7
667 -205
עדכון תקציב
מעודכן
150
0
175
-84
95
-45
279 -135
35
0
11
0
11
0
10
0
236 -116
175
175
766 -205

עדכון תקציב תרבות  -רווחה
הכנסות
מס' סעיף

שם הסעיף

תקציב

1342405930
1342400930
1347403930
1341008930
1343507930

יחידות לטיפול באלמ"ב
מרכז טיפול באלימות
יחידה אמבולטורית לטיפול בהתמכרויות
ביטחון עובדים  -מאבטחים
טיפול בפגיעות מיניות

112
45
127
0
165

עדכון תקציב
מעודכן
45
-67
112
67
0 -127
52
52
240
75

סה"כ הכנסות
הוצאות
מס' סעיף
1842405840
1842400840
1847403840
1841008840
1843507841

449

שם הסעיף

תקציב

יחידות לטיפול באלמ"ב
מרכז טיפול באלימות
יחידה אמבולטורית לטיפול בהתמכרויות
ביטחון עובדים  -מאבטחים
טיפול בפגיעות מיניות
סה"כ הוצאות
עדכון תקציב רכבים

150
60
170
0
220
600

הוצאות
מס' סעיף

שם הסעיף

תקציב

1611000530
1613000534
1613000537
1614000530
1614000531
1711000535
1712300531
1712300536
1712300534
1712301531
1712301532
1714100536
1721000530
1721000539
1721001530
1721001533
1721001534
1733000539
1733001534
1733300531
1712300538
1741000537
1741001537
1743000530
1743000538
1811000531
1811000532
1811000533

ליסינג  -סגן ראש המועצה
דלק ושונות מזכיר המועצה
דלק ושונות-עוזר מזכיר
ליסינג -מנהלת אגף מחשוב
דלק ושונות  -מנהלת אגף מי
ליסינג-מנהל תברואה
דלק ושונות-תברואה
משאית פינוי אשפה
משאית 659-75-41
דלק ושונות  - -מפקח רשותי
ליסינג  -פקח איכות סביבה
דלק ושונות-מפקח וטרינרי
א.רכב קב"ט מוס"ח ליסינג
א.רכב קב"ט מוס"ח דלק ושונ
אוטובוס 83-584-59
א.רכב אגף מנהלה וביטחון-ליסינג
א.רכב אגף מנהלה וביטחון-דלק ושונות
דלק ושונות  -רכזת ועדה
א רכב  41-573-34דלק+שונות
א.רכב מנהלת פיקוח-ליסינג
משאית דחסנים 43-586-30-
דלק ושונות-רכזת תיאום ובקרה
דלק ושונות-מנהל מבני ציבור
משאית מנוף
א.רכב חשמל  -ליסינג
א רכב-מנהל חינוך חדש דלק
א .רכב מנהל מחלקת פרט-ליסינג
א .רכב מנהל מחלקת פרט-דלק ושונות

51
14
5
41
18
41
18
8
165
26
30
25
46
15
50
36
25
11
14
40
160
10
28
118
42
13
42
13

0

449

עדכון תקציב
מעודכן
60
-90
150
90
0 -170
70
70
320
100
600
0

עדכון תקציב
מעודכן
67
16
21
7
2
-3
20
-21
8
-10
46
5
10
-8
20
12
140
-25
21
-5
34
4
34
9
51
5
22
7
40
-10
47
11
15
-10
22
11
10
-4
44
4
140
-20
15
5
36
8
100
-18
47
5
10
-3
21
-21
7
-6

1811000536
1811000537
1811000539
1812200534
1812210530
1812210532
1812210533
1817300537
1817700530
1828300530
1841000534
1841000535
1939000533
1613111530
1613111531

הוצאות
מס' סעיף
1613000755
1841000110

הוצאות
מס' סעיף
1829100110
1823100110

א.רכב מ.פרויקטים חינוך-לי
א.רכב מ.פרויקטים חינוך-דל
א.רכב חינוך-דלק ושונות
ליסינג-רכזת גני ילדים
ליסינג-מנהלת חינוך קדם יסודי
ליסינג אחזקת גני ילדים
דלק ושונות אחזקת גני ילדי
א.רכב-מנהלת שפ"י ליסינג
ליסינג-קצינת ביקור סדיר
ליסינג-מנהל מחלקת נוער
א.רכב מנהלת מח' רווחה -ליסינג-צוות 2
א.רכב מנהלת מח' רווחה-דלק צוות 2
א.רכב מנהלן -ליסינג
ליסינג-ועד עובדים
דלק ושונות-רווחת העובד
סה"כ הוצאות
עדכון תקציב שיוויון מגדרי

43
15
13
41
56
47
20
43
30
43
44
15
42
0
0
1,557

שם הסעיף

תקציב

שיוויון מגדרי-עבודות קבלניות
שכר עובדי רווחה
סה"כ הוצאות
עדכון תקציב שכר אגף חברה ונוער

90
7,118
7,208

שם הסעיף

תקציב

משכורות ספורט
שכר  -סיפריה ניידת
סה"כ הוצאות

650
200
850

3
-3
9
6
-12
-11
25
3
2
3
-7
-4
14
20
7
0

46
12
22
47
44
36
45
46
32
46
37
11
56
20
7
1,557

עדכון תקציב
מעודכן
87
-3
7,121
3
7,208
0

עדכון תקציב
מעודכן
690
40
160
-40
850
0

עדכון תקציב שכר חינוך
הוצאות
מס' סעיף
1813202110
1813214110

שם הסעיף

תקציב

שכר  -בי"ס השחר
שכר  -בי"ס קסם
סה"כ הוצאות

373
91
464

עדכון תקציב
מעודכן
393
20
71
-20
464
0

עדכון תקציב תרבות
הכנסות
מס' סעיף

שם הסעיף

תקציב

1322100991

השתת' מ.התרבות פעולות תרבות  -קיץ

0

עדכון תקציב
מעודכן
208
208

סה"כ הכנסות
הוצאות
מס' סעיף
1822100755

208

0

שם הסעיף

תקציב

פעולות תרבות -שונות
סה"כ הוצאות

57
57

208

עדכון תקציב
מעודכן
265
208
265
208

עדכון תקציב גני ילדים
הוצאות
מס' סעיף

שם הסעיף

תקציב

 1819999980הוצאות שנים קודמות
 1812200810השתת' לישובים-גני ילדים
סה"כ הוצאות
הוחלט לאשר.

200
2,030
2,230

עדכון תקציב
מעודכן
154
-46
2,076
46
2,230
0

 .14להלן תקציבי ישובים  2021שהוגשו על ידי הישובים לאישור הנהלת ומליאת המועצה:
סך
התקציב

מגורים למ"ר
(*)

מס' משרות

1

צובה

1,615

12.45

לא מועסקים
עובדים

מס' הישוב

תפקיד

עלות

2

בר גיורא

550

20.61

50%
50%
100%

מזכירה
ענקית
ע.אחזקה

53
79
92

3

כסלון

300

17.43

65%
50%
19%

מזכיר
ענ"ק
ע.אחזקה

80
61
17

הוחלט לאשר.
 .15דו"חות כספיים של וועדי הישובים:
שנת 2019
דו"ח ליום

מבוקר ע"י

הכנסות

הוצאות

בקוע

31/12/2019

זנוח

31/12/2019

ערן גולני-
רוא"ח
א .בצלאל
ושות'
ברית פקוח-
גלית חכם

406

358

31/12/2019

גבעת
ישעיהו
הוחלט לאשר.

עודף/גרעון -עודף/גרעון-
מצטבר
לשנה
המבוקרת
81
48

314

473

-159

71

710

768

-58

-18

שנת 2020

נתיב
הל"ה
מסילת
ציון
נחשון

דו"ח ליום

מבוקר ע"י

31/12/2020

ברית פיקוח-
אלי בירנבוים
אורן דניאלי 964
רוא"ח
619
יעקב זיו
רוא"ח

31/12/2020
31/12/2020

עודף/גרעון
 -מצטבר

הכנסות

הוצאות

2152

2152

עודף/גרעון
 לשנההמבוקרת
0

5

985

-21

15

641

-22

-34

הוחלט לאשר.

___________
ניב ויזל
ראש המועצה

____________
רחלי משה
מנכ"לית המועצה
-מצ"ב תמלול-

פרוטוקול
סעיף – 1הודעות יו"ר
ניב ויזל:

מרגע זה יש הקלטה .גמרנו הודעות יושב ראש.

סעיף  - 2אישור פרוטוקול הנהלה מתאריך  ,23.6.2021סימוכין249036 :
ניב ויזל:

אישור פרוטוקול הנהלה מתאריך  23ליוני .אנחנו ,לא קיבלתי שום הערה אז אנחנו
מאשרים .אני אתן לורד עכשיו ,יש לה פה איזה  ,4-5בבקשה.

סעיף  – 3פתיחת חשבון ושינוי פרטי בנק לבתי ספר:
נווה שלום ואחת אלסלאם
ביה"ס לביא
עו"ד ורד כהן :טוב ,האמת מרביתם טכניים .סעיף  3זה פתיחת חשבון ושינוי פרטי בנק לבתי הספר.
בבית ספר נווה שלום ואחת אלסלאם מתחלפים בעלי זכויות החתימה .נכנסת
נעמה אבו והזכות חתימה של כרמלה יעל פרבר המנהלת מבוטלת .בחשבון הרשות
מכניסים את אמאל סקאלה במקום לוטן טייטלר .אני מקווה שאני קוראת את
השמות נכון .בבית ספר לביא בחשבון ההורים דקלה אבו אהרונוביץ מנהלת בית
הספר תקבל את זכות החתימה ולבטל את זכות החתימה למינה וינט המנהלת
הקודמת ובחשבון הרשות מעיין גדליה המזכירה מתווספת להיות בעלת זכות
חתימה .זה סעיף .3

סעיף  – 4פתיחת כרטיס קומסיין עבור מר שניר פירו מנהל עיר ללא אלימות ,ת.ז201611761 .
עו"ד ורד כהן :בסעיף  4אנחנו מבקשים לאשר פתיחת כרטיס קומסיין עבור מר שניר פירו .הוא ,מי
שלא מכיר אותו ,הוא מנהל עיר ללא אלימות במועצה .גם כדי שהוא יוכל להיכנס
ל ..ולכל מה שצריך.

סעיף  – 5אישור חוק עזר היטל שמירה וכן אישור תחשיב היטל שמירה

עו"ד ורד כהן :סעיף – 5חוק עזר היטל שמירה כבר אישרנו בעבר אלא שמשרד הפנים מדי שנתיים
מבקש לעדכן את התעריף .במקרה הזה זה גם הייתה יוזמה שלנו ,כי היו ישובים
שביקשו לעשות מה שנקרא חישוב מחדש לעניין התעריף של ההיטל .אני מזכירה
לכולם ,אנחנו מדברים על חוק מדף .זה חוק עזר שישוב שחפץ בו ,בא לבקש
מהמליאה לאשר להכיל עליו .מי שלא – זה לא מחייב אותו .אז אנחנו שלחנו לכם
בחומרים את התחשיבים .אני יכולה להגיד ,במליאה גם יגיע הכלכלן שערך את
התחשיב ,התחשיב הזה נעשה בעיקר עם אותם ישובים שמבקשים להכיל על עצמם
את חוק העזר וביקשו להעלות את התעריף בגלל הצריכים היישוביים שלהם.
יהודה בן אהרון :זה חשוב מאוד.
עו"ד ורד כהן :בערך ,בערך ההיקף הוא כ 276-אלף שקלים לשנה וזה כולל כמובן את העלות של
השומר ,רכבי ליסינג ,תחזוקה וגם את התקורה .מה שממשיך לחול גם בחוק הזה,
התווספו גם סעיף של ועדת חריגים למקרים חריגים ושאפשר כמובן לממן דברים
נלווים שבעבר ,בחוק הקודם בלתי היה אפשרי להשתמש בכספים האלה כגון
מצלמות וכדומה .אז נוסח החוק ,המשפטי מה שנקרא ,החלק המשפטי שלו הוא
כבר אושר בעבר .מה שאנחנו מאשרים היום זה בעצם ממליצים למליאה זה את
התחשיב החדש עם בעצם התעריפים שנעשו ככה בעבודה וזה הזמן,
ניב ויזל:

מישהו פנה אלייך?

עו"ד ורד כהן :מה?
ניב ויזל:

מישהו פנה אלייך?

עו"ד ורד כהן :מישהו מה?
ניב ויזל:

מישהו מחברי ההנהלה או מהישובים פנה אלייך שתסבירו לו על ה?...

עו"ד ורד כהן :לא .ישבו עם תומר .היו ישיבות ממוקדות,
ניב ויזל:

זאת אומרת שכל ישוב ישב אתו,

עו"ד ורד כהן :כן ,בוודאי.
ניב ויזל:

והוא יודע.

עו"ד ורד כהן :בוודאי.
יהודה בן אהרון :מצוין.

יהושע משה בובי :אבל רגע ,יהיה אפשר לשאול את השאלות בזה?
עו"ד ורד כהן :כן ,בוודאי.
יהושע משה בובי :אתה תאשר את זה?
עו"ד ורד כהן :הוא יהיה במליאה.
יהושע משה בובי :זה שמה הרבה שאלות כי התעריפים משתנים .התעריפים שמה משתנים בישוב
שבגלל מספר התושבים שמשלמים ,בגלל מה?
עו"ד ורד כהן :לא ,לא ,לא.
יהושע משה בובי:

כי זה נשמע אותו הדבר .בסוף אתה צריך את הרכב ,בסוף אתה צריך את

השומר.
עו"ד ורד כהן :דקה,
יהושע משה בובי :אם תפתחי את זה רגע ,תראי .זה קורץ ישר בעין.
עו"ד ורד כהן :זה לא מה?
יהושע משה בובי:

התעריפים שונים .בסוף אתה צריך שומר ואתה צריך רכב שזה העלויות

היקרות ,נכון?
עו"ד ורד כהן :כן.
יהושע משה בובי :למה יש הבדל בין שריגים,
עו"ד ורד כהן :אני אגיד לך.
יהושע משה בובי :תפתחי רגע את ה,..
עו"ד ורד כהן :אני יודעת.
יהושע משה בובי :זה מפחיד.
עו"ד ורד כהן :כי הבסיס להכנת התעריף הוא המטראז' של הישוב .המטראז' הוא שונה.
דובר:

כמה יחידות דיור?

עו"ד ורד כהן :יש בסיס,
ניב ויזל:

יש חוק.

עו"ד ורד כהן :יש נוסחה שמשרד הפנים מכתיב שלפיו נכנסים כל הנתונים.
יהושע משה בובי :רגע ,את באה להגיד לי שהבתים בשריגים יותר גדולים מ,
ניב ויזל:

לא ,כל השטח.

עו"ד ורד כהן :לא.
יהושע משה בובי .. :את התעריף.
ניב ויזל:

השטח שלהם שונה.

יהושע משה בובי :בגלל זה אני אומר.
ניב ויזל:

בין משק לבין בית של  400מטר ,יש הבדל .בית גדול ,בית קטן .שטח פתוח ,שטח
סגור.

דובר:

המחיר באמת הוא אותו מחיר .השטח הוא שונה .עכשיו ,יש פה סוגיה.

יהושע משה בובי :אתה קראת את הדוח? תקרא את הדוח .קודם כל אין שמה ,כמעט אין שמה
שורה תחתונה אם כן/לא ,ממליץ אפילו לאנשים .לא יודע .זה נראה לי,
(מדברים יחד)
יהושע משה בובי :כן ,אבל בסוף הוא גם צריך להראות שורה תחתונה אם זה ,אם זה שווה את
זה  /לא שווה את זה .הוא לא נתן שמה איזה שורה תחתונה .נראה לי שזה מישהו
שזרק נתונים,
עו"ד ורד כהן :לא ,לא ,לא,
יהושע משה בובי :או שהלך ל 2020-ותיקן את עצמו.
עו"ד ורד כהן :אני אעשה סדר .הישובים הספציפיים ,שבעה במספר ,שהחוק הזה הוא משמעותי
עבורם ,ישבו בישיבות אישיות עם הכלכלן שערך את הדוח .הם הביאו את תוצאות
המכרזים שלהם למכרזי השמירה ,הביאו את העלויות .זה משהו שנבנה יחד אתו
על הבסיס הזה .זה לא מה שנקרא מספר אצבע .נעשתה ,זאת הסיבה שנערך
תחשיב חדש .אז אם יש שאלות לעניין הנוסחה,
ניב ויזל:

אני אשאל במקום בובי .אם יש ,אם יש עכשיו ישוב חדש שלא ישב,

יהושע משה בובי :נכון.
ניב ויזל:

ורוצה היטל ,אם יש ישוב חדש לצורך העניין שלא ישב עם הכלכלן ועד עכשיו לא
 ..והוא רוצה לשקול את זה ,אז מה יש לו ,יש לו חוק?

עו"ד ורד כהן :לשקול מה?
ניב ויזל:

אם להיכנס ולהפעיל את ה ,לבקש מהמליאה להטיל על הישוב שלו.

עו"ד ורד כהן :אז אני אומרת שוב ,זה חוק מדף .מי שרוצה,

ניב ויזל:

לא ,נגיד שאני רוצה,

יהושע משה בובי :שאת רוצה לעזור לו להחליט .זה מה שאני שואל.
עו"ד ורד כהן :אז אני אומרת ,לצורך זה יש את הכלכלן שנפגש יחד עם צפריר שאחראי על התחום
הזה ,יושבים ביחד עם הישוב .בדרך כלל מגיעים מה שנקרא ועדות שמירה
בישובים ,הם אלה שמתעסקים בזה ,יושבים איתם ,בודקים ,עושים את החישוב.
יש ישובים למשל ,בגלל שמשרד הפנים לא איפשר לנו להסיר את השטחים
החקלאיים ,את השטחים של הלולים ,סליחה ,זה חלק מהתחשיב .הם אומרים
תראי ,זה אנחנו לא רוצים להכיל את זה על עצמנו כי אנחנו לא נעמוד בזה.
הסכומים של המטראז' של הלולים מביאים אותנו לתוצאה כזו שההיקף של
ההיטל פר,
ניב ויזל:

גבוה מדיי.

עו"ד ורד כהן :הוא גבוה מדיי ,אנחנו מעדיפים לפי חוק השמירה הראשי ולא חוק העזר .זה גם
אפשרות .אבל כאן זה בעצם מייצר אפשרות לכאלה ,לישובים כאלה ש,
ניב ויזל:

בואו אני אגיד לכם .ישובים שרוצים שיעשו להם תחשיב ולהפעיל עליהם את חוק
העזר ,יכולים לעשות את זה.

עו"ד ורד כהן .. :לסייע להם.
ניב ויזל:

לסייע .אם אנחנו לא עושים את זה ,אי אפשר לעשות.

דובר:

זה תקרה?

עו"ד ורד כהן :כן ,אי אפשר לעבור את זה.
דוד ירמיהו:

מה שאני כן מציע זה לא לפסוח על זה ולהגיד  ...לשבת ,לבדוק את זה .אני יכול
להגיד לך  ...לבית פרטי בסדר גודל של  70-80שקל לחודש ,הוא בית  ...זה 40-50
שקל לחודש .התוצאה שונה לחלוטין .יש את ה ...ויש את המצלמות ויש לך רכב
נוסע ,אז במקום לשבת ולהגיד איך אני מגיע למצב,

עו"ד ורד כהן :לא ,אבל אני מזכירה לך בובי ,בחוק הקודם עלו כל הסוגיות האלה לעניין המצלמות,
תיקון שערים ,וזה משהו ש ..ואישרו לכם ממשרד הפנים.
(מדברים יחד)

עו"ד ורד כהן :כאן זה התחשיב אך ורק ,כי היו הערות מישובים מסוימים ואיפשרו לנו לעשות
תיקון לתחשיב .עכשיו אני מציעה לך הצעה.
ניב ויזל:

בישובים שיש  ..זה קריטי.

עו"ד ורד כהן :אם יש משהו ספציפי של שריגים ,זה השלב ,לפני המליאה .אם זה משהו אקוטי אז
תעדכן .אולי נביא את זה מליאה הבאה.
ניב ויזל:

לא ,אבל אפשר מליאה אחרי.

עו"ד ורד כהן :אבל זה משהו שזה הזמן.
ניב ויזל:

אפשר כל מליאה.

(מדברים יחד)
יהושע משה בובי :אתה יודע אצלנו איך זה?
יהודה בן אהרון :שנייה ,שנייה,
יהושע משה בובי :באו  20איש לישיבה הזאת,
יהודה בן אהרון :רגע ,שנייה ,דקה,
יהושע משה בובי 12 :הצביעו בעד 8 ,נגד.
יהודה בן אהרון :לא ,אבל תקשיב רגע ,תקשיב רגע .ישוב שרוצה את חוק העזר ,כן ,כל מה ש ,כל
הגבייה שהייתה מחוק העזר לא היה מספיק להוצאות של השמירה.
עו"ד ורד כהן :נכון.
יהודה בן אהרון :זה הסיבה ש,
יהושע משה בובי :נכון ,נכון .אני איתך אבל הדוח הזה קצת מבלבל בסופו של דבר.
ניב ויזל:

אז בואו ,בואו נעשה ככה .תקשיבו,

דובר:

למה לא דיברת?

יהושע משה בובי :אתה קראת אותו?
ניב ויזל:

שנייה בובי ,אם אתה אומר שזה לא ברור ,סימן שזה לא מספיק ברור.

עו"ד ורד כהן :או קיי,
ניב ויזל:

נקודה.

עו"ד ורד כהן :אם יש,
ניב ויזל:

רגע ,אני מציע,

עו"ד ורד כהן :נעביר לכלכלן שיחדד,
ניב ויזל:

לא ,אז אני מציע ורד ,לפני המליאה ,אנחנו בדיוק בשביל זה יש הנהלה .אנחנו לפני
המליאה ,נא להוציא מכתב הבהרה ,בסדר? מכם על הנושא הזה .מכתב הבהרה
בשביל לחסוך שאלות במליאה וגם להגיד איך ישוב יכול לפנות ,בסדר? זה הכול.

עו"ד ורד כהן :בסדר.
ניב ויזל:

על אותו תחשיב.

עו"ד ורד כהן :והוא גם יהיה נוכח.
ניב ויזל:

אז זה חשוב .בסדר.

עו"ד ורד כהן :הוא יהיה נוכח.
ניב ויזל:

תודה .תמשיכי.

עו"ד ורד כהן :לא היום אבל,
ניב ויזל:

תודה.

עו"ד ורד כהן :או קיי ,אז זה סעיף .5

סעיף  – 6הארכת התקשרות עם חברת ברניר – מתן שירותי הנהלת חשבונות
עו"ד ורד כהן :טוב ,סעיף  ,6נמצא פה גם יושב ראש ועדת מכרזים ,אז אם ירצה להרחיב אחר כך.
אנחנו בעצם במליאה הקודמת אנחנו הארכנו את ההתקשרות עם חברת ברניר
בגלל אותו מכרז שמתנהל כבר חודשים ארוכים .ועדת המכרזים האחרונה
שהתכנסה ביום שלי שי קיבלה החלטה .ההחלטה שוועדת המכרזים קיבלה היא
בעצם לבטל את המכרז הקיים ולצאת למכרז חדש והסיבה שזה בא למליאה זה
צריך שהמליאה תאשר את ההתקשרות ואחר כך גם לקבל אישור ממשרד הפנים
כי בעצם התוספת של ה 50-אחוז שמותרת בחוק כבר אנחנו מעל זה ולכן זה גם
דורש אישור משרד הפנים וזה משהו שאנחנו נצטרך גם לקבל החלטה וגם לעבור
את המשוכה .הבקשה היא עד פברואר שמעריכים שיסיימו את המכרז החדש .אם
ירמי רוצה להגיד כמה מילים.

דוד ירמיהו:

אין הרבה מה לומר לכם למעט זה שנכנסתי לוועדת המכרזים לפני תקופה קצרה
ובאמת הכול למען המועצה ולמען השקיפות .אנחנו עושים  ..והגענו למסקנה
שאנחנו  ...שעשינו בוועדה.

סעיף  – 7חברה כלכלית – הסכם רשות שימוש בגגות של מבני מועצה עבור פרויקט גגות
סולאריים
רונן קליין:

טוב ,קודם כל אם אנחנו מתעסקים קצת בחברה הכלכלית אז אני גם שמח לעדכן
שאחרי הרבה מאוד שנים החברה סגרה את החוב שלה למועצה .לפני כחודש וחצי
שילמנו את כל ה,

דוד ירמיהו:

דווקא עכשיו ....

רונן קליין:

כן .ובעצם החברה  ...נכון להיום .אנחנו מתנהלים כחברה עצמאית.

דוד ירמיהו:

סדר גודל של?

רונן קליין:

מה?

דוד ירמיהו:

כשסגרתם כמה היה?

רונן קליין:

כמה היה החוב?

דוד ירמיהו:

החוב?

רונן קליין:

החוב התחיל ב 16-ומשהו מיליון שקלים .היום הוא כבר אפס.

חיים כהן:

 ..מעבר להכנסות.

רונן קליין:

קודם כל החברה עצמאית ,היא לוקחת הלוואות מהבנקים ועובדת בצורה פיננסית
וזה מה שאנחנו באים לאשר פה גם עכשיו .קודם כל יש לנו פה אחד – המליאה
היא ה ,היא בעצם הקבוצה שבעצם מנהלת את החברה הכלכלית ולכן מה שאנחנו
רוצים לאשר פה עכשיו זה גם את התקנון וגם את הפעילות של החברה הכלכלית.
החברה עושה מיזמים ודוחפת לפעילויות של כניסת כספים .אם זה אפילו מדובר
בגגות סולאריים ובמיזמים נוספים .וגם הנושא של הריביות מבחינת התנהלות מול
הבנקים... ,

חיים כהן:

לא ,אבל זה לא קשור .זה לא קשור להכנסה ממיזמים ו,

רונן קליין:

אני אסביר את זה.

חיים כהן:

שנייה ,אני רק שואל .זה לא קשור שההכנסות הם מיזמים ואתם הצלחתם לכסות
לאותם הכנסות שהיו לכם .אתה מדבר כיסיתם את זה מזה שלקחתם הלוואות.

רונן קליין:

אנחנו עשינו כמה פעולות בשנה האחרונה .אחת מהן זה נושא של ההלוואות
שלקחנו אותן לחברה הכלכלית .הדבר השני שעשינו זה בעצם לקחנו פה ייעוץ
לחברה שבעצם מאפשר לחברה להיות כחברה קבלנית ואז בעצם כספי ה..
משמשים את החברה הכלכלית וזה מה שמאפשר לחברה חופש פעולה ולא להיות
כחברה מנהלת אלא כחברה קבלנית בתוך אזור התעשייה .ככה אנחנו גם לוקחים
את האחריות על אזור התעשייה וזה מאפשר לנו להתנהל כלכלית יותר נכון .זה
מה שמביא את החברה להתייעלות בצורה טובה יותר .זה גם חוסך לנו הרבה כסף.
החברה שילמה ריבית של מעל  200אלף שקל בשנה רק על החוב .בסדר? אז כאילו
בגדול אנחנו חוסכים בזה גם כסף והחברה היום נמצאת במקום יותר טוב .אני גם
הצגנו בדוח של  ,2020הצגנו רווח של,

חיים כהן:

והיום היא לא משלמת ריבית?

רונן קליין:

היום היא לא משלמת ריבית על ה,

(מדברים יחד)
לולו שלומציון :היא משלמת ריבית אבל הרבה פחות.
רונן קליין:

הרבה פחות .חצי.

חיים כהן:

בסדר ,אבל אומרים שלא יהיה ריבית.

רונן קליין:

וגם יש לנו הכנסות .אנחנו הצגנו בדוחות האחרונים הכנסות של מעל  5מיליון שקל
לחברה ,לראשונה .אני מניח שכבר ,בוא נגיד ,בשנה הקרובה או גג שנתיים אנחנו
גם נציג רווחים שאנחנו גם נתחיל למשוך ,המועצה תתחיל למשוך דיבידנד.

חיים כהן:

מה עם כל מה שהיה בעבר שדיברנו על זה?

לולו שלומציון :זה הכנסה 5 .מיליון זה הכנסה.
רונן קליין:

נכון.

חיים כהן:

מה עם כל מה שהיה בעבר? איך העסק הזה נסגר?

(מדברים יחד)
לולו שלומציון :לא רווח.

רונן קליין:

הם מציגים רווח.

לולו שלומציון :אתם מציגים רווח של  5מיליון בשנה?
רונן קליין:

כן ,הצגנו.

לולו שלומציון :לא ראיתי.
רונן קליין:

אנחנו כאן רצינו לאשר פה שני דברים .אחד – זה נושא של אישור של החלטה
שהמליאה כבר קיבלה על נושא של תסקיר ותקנון .משרד הפנים מחייב את כל
החברות הכלכליות בארץ לאשר תקנון מחדש .אנחנו אישרנו את זה .אישרנו את
זה כבר בדצמבר  .20נדרש לאשר את זה כדי לקבל את ההחלטה של משרד הפנים,
אז אני מגיש את זה שוב פעם למליאה ,את מה שכבר אושר בדצמבר  20מחדש כי
זה מה שמחייב אותנו משרד הפנים .האסיפה הכללית של החברה בעצם על תיקון
תסקיר ותקנון של החברה .מה שנשלח אליכם במייל .הדבר השני זה בעצם שני
הסכמים שאנחנו צירפנו לכם אותם ,זה בעצם זכות שימוש בגגות וזה מתקשר למה
שדיברנו קודם,

חיים כהן:

כן ,אבל אתה ,אתה מאשר ,אתה מבקש אישור כרגע על אותו מתכונת שהייתה
בעבר.

רונן קליין:

אני לא שומע.

חיים כהן:

על אותה מתכונת שהייתה בעבר שאישרו במליאה?

רונן קליין:

כן .אותו הדבר בדיוק.

חיים כהן:

או אתה ,אולי יש שינויים בזה.

רונן קליין:

אין שינויים ,אותו דבר בדיוק .אין שינוים.

ניב ויזל:

תמשיך ,מה אמרת השני?

רונן קליין:

הדבר השני זה בעצם שאנחנו רוצים לאשר כאן במליאה את הנושא של שני
הסכמים .הסכם אחד זה בעצם זכות שימוש בגגות שהחברה מקבלת אותם כדי
להקים גגות סולאריים מה שהתחלנו לעבוד ,ומה זה אומר? החברה כבר טיפלה,
בתמורה בעצם מה שהחברה תעניק למועצה ,לאותם מבנים שאנחנו משתמשים
בהם ,החברה לוקחת עליה אחריות על כל התקופה של שימוש  ,...החלפת גגות,
תפעול בדברים האלה ואת כל מה שיישאר כרווחים מתוך הפעילות הזאת ,אנחנו

נעביר למועצה .אלה שני ההסכמים שאנחנו באים להציג אותם כאן ,מה ששלחנו
לכם את זה גם במייל .אנחנו כבר התחלנו בעצם בפעילות של ה ,למשל בית ספר
צרעה ,בית ספר יסודי .החלפנו את הגג של האולם ספורט .זאת אומרת אנחנו
הולכים להקים עליו גג סולארי ובתמורה החלפנו כבר את האולם ספורט .הדבר
הזה מיועד בעצם לשמש אותנו גם לרשות המיסים כדי שנוכל להתנהג בצורה נכונה
ויעילה יותר .וכחברת בת של המועצה ,אנחנו נוכל לחסוך ושהמועצה תוכל
להרוויח מהפעילות הזאתי ובתמורה שהיא באה לידי ביטוי בגגות .וזה הפעילות
הזאת.
שלומי מגנזי:

רונן ,אתה יכול לציין את מספר השנים שאתה לוקח אחריות ואת הכסף ייכנס
למועצה מזה כל שנה?

רונן קליין:

תראו ,כרגע בתחשיב מדובר על  54מיליון שקלים .זה סך הכול הפעילות שאמור
להיות .שמתוך זה אנחנו לוקחים גם את האחריות על כל הגגות לכל התקופה
הזאתי .כל המבנים שאנחנו הולכים להקים עליהם את הגגות.

חיים כהן:

אתם רוכשים את המערכות?

ניב ויזל:

לא שומעים אותך חיים.

חיים כהן:

אתם רוכשים את המערכת או שאתם ,או אתם מקבלים זכות שימוש?

רונן קליין:

זה שלנו ,של החברה.

חיים כהן:

בסדר .אני רוצה להבין.

רונן קליין:

לא ,אתה צודק.

חיים כהן:

אתם רואים ,אתם רוכשים ,אתם רוכשים או שאתם מביאים חברה אחרת?

רונן קליין:

לא ,לא ,לא,

חיים כהן:

שהיא,

רונן קליין:

המערכות הסולאריות הן של החברה הכלכלית.

ניב ויזל:

רכישה.

חיים כהן:

מה אתם מקבלים מחברת חשמל 0 ,נקודה כמה?

רונן קליין:

.45

חיים כהן:

 .45מתי קיבלתם את האישור?

רונן קליין:

לפני ה ,לפני ה ,אנחנו כבר בהתקנות.

חיים כהן:

עוד מעט זה יסתיים לכם.

רונן קליין:

לא ,לא ,אנחנו כבר קיבלנו את האישורים .אנחנו בהתקנות .יש כבר גגות מורכבים.

(מדברים יחד)
חיים כהן:

מגנזי ,אני עשיתי חיסון ,אז תן לי לדבר.

דוד ירמיהו:

רק שנייה ,אפשר שאלה קצרה בבקשה?

(מדברים יחד)
חיים כהן:

לא ,אני לא יודע .אני שואל את השאלות האמיתיות כי אני רוצה גם,

רונן קליין:

יש פה נושא ניסויי וחשוב שנבין בקטע הזה כ יש פה בעצם ,החברה היא חברת בת
של המועצה .יש פה שיקולי ,שיקולי מיסוי שאנחנו עושים אותם כאן ,את הרווחים
האלה שאנחנו חוסכים אותם משיקולי מיסוי ,אנחנו בעצם מעבירים אותם
למועצה וזה משהו שחשוב שנבין .זה יתרון שיש חברה כלכלית שאפשר לנצל את
זה ואפשר לייעל את זה ולקחת מזה תמורות שהמועצה מקבלת אותם ,זה איטום
גגות ,זה תמורה.

ניב ויזל:

מה אתה רוצה ממני? אני לא הגבתי.

חיים כהן:

כן .אני לא אשאל שאלה.

ניב ויזל:

אתה יכול לשאול .שאני תשתקי.

(מדברים יחד)
ניב ויזל :אני עם מסכה .לא אמרתי כלום .מה אתה מסתכל עליו?
ניב ויזל:

סליחה ,לא אמרתי כלום.

חיים כהן:

תמשיך .אני לא שואל שאלות.

ניב ויזל:

אתה יכול לשאול .אני שתקתי.

חיים כהן:

לא ,אני לא שואל .זהו.

יהושע משה בובי :חיים תשתוק.
חיים כהן:

שתקתי.

רונן קליין:

חיים ,אני הבאתי איתי במיוחד גם את תמר שהיא הרואת חשבון של החברה ,היא
המבקרת שלנו וגם היועצת מיסוי שלנו .אנחנו כרגע פונים למע"מ,

שאול נהרי:

מהתחלת הערב אני ,...

רונן קליין:

אז הנה ,אני אציג .תמר ,תמר היא,

שאול נהרי:

אי אפשר גם לשאול.

(מדברים יחד)
רונן קליין:

היא המבקרת של החברה הכלכלית .רואת חשבון מבקרת ,היא שותפה בפיקוח וגם
כל המושבים אמורים  ..כי היא בעצם מייצגת גם את המושבים .אנחנו פועלים ..
קיבוצי .אנחנו פועלים מול מע"מ בנושא של הסולארי כדי לקבל את התחום הזה
כעוסק ולא מלכ"ר כדי שנוכל להזדכות על לא מעט כסף במע"מ .בנושא של מע"מ
וגם בהמשך .זאת אומרת אנחנו מזדכים פה ,בסך הכול מדובר פה על הרבה מאוד
כסף שנוכל לחסוך אותו ולהעביר אותו חזרה למועצה אם זה בתמורות או אם זה
במשיכת דיבידנדים.

(מדברים יחד)
ניב ויזל:

אני מציע ,רגע ,שנייה חברים ,שנייה ,שנייה ,חבר'ה שנייה ,יש פה הרבה אנשים
שמתעסקים בזה ביום יום ורוצים לדעת פרטים והכול .אנחנו התלבטנו וביקשנו
מתמר לבוא כדי שתתני את הצד הזה המיסויי שאת רואה בשביל שנבוא מוכנים
גם למליאה .כן.

רו"ח תמר:

יש פה שתי אפשרויות.

דוד ירמיהו:

רגע ,רגע ,ברשותך ,כדי שהיא גם תענה לשאלה שלי בבקשה ,אני קודם ביקשתי.
באמת אני בעיניים עצומות אני שומע איך ,זה גם נשמע לי ,אני גם הבנתי .אני שואל
שאלה שמטרידה אותי .אם יש לנו גבול של סיכון שיכול להיות מכל ההשקעות
האלה ,שלא נמצא את עצמנו יום אחד  ...ואת ההשקעה  ...שלא הצליחה.

רונן קליין:

זה לא השקעה של המועצה .אין פה משהו ש,

דוד ירמיהו:

זה לא יושתת עלינו? זה לא דבר,

רונן קליין:

לא ,לא,

דוד ירמיהו:

כמו שהחזרת  16מיליון שהייתם חייבים.

רונן קליין:

לא ,לא ,לא ,זה,

דוד ירמיהו:

זה שאלה.

רונן קליין:

זה שאלה מצוינת.

(מדברים יחד)
רונן קליין:

אז מה שבעצם אנחנו מאשרים כי זה בעצם שהמועצה נותנת לחברה זכות שימוש
של הגגות .החברה מתקינה את המערכות הסולאריות על הגגות האלה .בתמורה
ניתנת לכם ,אנחנו מתחזקים את הגגות ,אנחנו מתחזקים את המבנים ,אנחנו
בהמשך כשנראה איפה אנחנו עומדים ,אנחנו נבוא לכל מנהלי בתי הספר ונגיד לו
או קיי ,מה אתה רוצה בתמורה נוספת כדי שנוכל להעמיס את זה על העלויות ואז
אתה משלם פחות מיסים .זה הרעיון.

דוד ירמיהו:

אין לנו סיכונים בקיצור?

חיים כהן:

יש בזה סיכונים.

דוד ירמיהו:

לא רק בתחום הזה .בכלל בכל ה,

(מדברים יחד)
ניב ויזל:

חבר'ה ,תמר.

רו"ח תמר:

אני אסביר לעניין הראשון .בעצם ההסכמים האלה באים כדי לתמוך במתווה
הניסויי האופטימלי .עכשיו ,יש לכם ,יש שני ,שתי סוגיות מיסויות על הפרק .אחד
זה מע"מ ושתיים זה מס הכנסה .אז ,והם גם שלובות .זאת אומרת מע"מ משפיע
על מס הכנסה ,מה ה כנסה יכול להשפיע על מע"מ .שתי הגדרות אתה יכול להיות,
להיות מוגדר בחוק ,או מלכ"ר או עוסק .כרגע החברה מגודרת כמלכ"ר אבל היא
יכולה להיות מוגדרת לעניין הפעילות הזאת כעוסק מורשה ואז היא יכולה לקזז
את התשומות שהיא משקיעה בבנייה .זה משהו שהמועצה לא יכולה לעשות.
המועצה היא מלכ"רית .זה מאוד – מאוד חריג לסווג אותה כעוסק לעניינים
מסוימים.

דוד ירמיהו:

זה  ..חברה כלכלית.

רו"ח תמר:

יפה .אז החברה הכלכלית ,עשינו עבודה ובדקנו מה עדיף .אולי בכלל עדיף לה
להיות מלכ"ר לעניין הזה והיינו ,לא היה כל כך ,לא היה כל כך מסובך הסיפור.
היא צריכה להיות עוסק ,זה חוסך לה מיליונים בהשקעות וכדי שהיא תוכל לקבל
את זה חזרה ולהישאר רווחי ,נוצר המתווה הזה שמה שהוא תיאר ,שני הסכמים.

אחד שכירות והשני תחזוקה .למה זה טוב? איך הוא מעביר את הכסף למועצה?
שתי אופציות :או דיבידנד או בשירותים או שכירויות .שירותים ,שכירויות בפן
הזה הם חייבים במע"מ .הדבר הזה היה חושף את המועצה לתשלום מע"מ ,אז כדי
שהמע"מ פה יהיה שקוף ,אז נוצרו שני ההסכמים :שכירות כנגד תחזוקה ואז
למעשה המע"מ,
לולו שלומציון :מקוזז.
רונן קליין:

זה לא שכירות .זה דמי שימוש.

רו"ח תמר:

אנחנו קוראים לזה דמי ,רשות שימוש בגלל ענייני ארנונה אבל בסוף זה שכירות.
אז זה לעניין מע"מ .כדי שהמע"מ יהיה פה שקוף ,אנחנו היינו זקוקים לשני ה,

רונן קליין:

הסכמים.

רו"ח תמר:

שני ההסכמים האלה ולעניין מס הכנסה ,בסוף זה יגיע ל ,החברה על סף להיות
רווחית ומהרגע שהיא תהייה רווחית היא תוכל להעביר דיבידנד.

רונן קליין:

בסדר?

חיים כהן:

יש לי שאלה .כמה ,כמה,

(מדברים יחד)
דוד ירמיהו:

אני רוצה להגיד משהו.

ניב ויזל:

אני לא אמרתי כלום .זה הוא.

(מדברים יחד)
חיים כהן:

אני שואל שאלות לעניין .למה אתם משתיקים אותי?

ניב ויזל:

בבקשה.

דוד ירמיהו:

אני יצא לי להכיר את רונן בתקופה הקצרה שהוא נמצא .אני באופן אישי מאחל
לך הצלחה .אני מצביע בעד.

(מדברים יחד)
ניב ויזל:

חיים ,רצית לשאול משהו?

(מדברים יחד)
ניב ויזל:

חיים תשאל .אני לא יכול עשר פעמים להגיד לך חיים תשאל .תשאל.

חיים כהן:

לא ,אבל אני אמרתי ,אתה יכול להגיד לנו כמה מטראז' יש לך ב ,על הגגות?

רונן קליין:

אני יכול להגיד לך את זה בכמה מגה וואט אנחנו הולכים לייצר .אנחנו הולכים
לייצג סדר גודל של כמעט  4מגה וואט.

חיים כהן:

כמה?

רונן קליין:

 4מגה וואט 4 .מגה וואט.

חיים כהן:

וכמה מטרים?

רונן קליין:

זה משתנה .כל גג בביצוע השונה שלו.

חיים כהן:

מה ההכנסה של זה?

(מדברים יחד)
רונן קליין:

זה סדר גודל של  1.5מיליון שקל לשנה.

חיים כהן:

 1.5שקלים לשנה.

רונן קליין:

לשנה.

חיים כהן:

...

רונן קליין:

כן ,אבל לא ,זה הכנסות .עכשיו אנחנו רוצים לראות כאילו מה אנחנו עושים בתוך
הדבר הזה אבל אפשר לעשות ,ואנחנו משפרים את זה כי אנחנו ,...

חיים כהן:

מה נשאר למועצה?

ניב ויזל:

הוא הסביר קודם על הנושא הזה .הוא אוסף את זה לכמה ,ל 20-שנה?

רו"ח תמר:

 24שנים ו 11-חודשים.

ניב ויזל:

ל 24-שנה,

חיים כהן:

ל ,24-כמה,

(מדברים יחד)
חיים כהן:

בעניין של השכירות ,האם יש ,...

(מדברים יחד)
שאול נהרי:

אני מציע הצעה .אני מדבר בשם עצמי .אני ,היא דיברה עברית אבל אני לא הבנתי
מה היא דיברה .אם אפשר לרכז פעם אנשים כמוני ולתת הסבר על ה,

ניב ויזל:

נעשה השתלמות.

רונן קליין:

בשביל זה הגעתי לפה .בגלל זה ביקשתי מתמר להגיע לפה .כל אחד ידבר ולהסביר
את ה,..

(מדברים יחד)
לולו שלומציון :במקום להיות עמותה ,בסדר?  ...מע"מ וכדומה ,בסדר? זו חברה קבלנית עם
המשמעות של זה ויש לה הסכמים עם המועצה בצורה כזאת שלא שהוא יעביר כסף
למועצה ,המועצה תהיה חייבת במע"מ .בסדר? כדי לקזז את הדבר הזה .למקסם
את הכסף .זה הרעיון.
ניב ויזל:

חברים ,אני,

שאול נהרי:

בכל מקרה ,...

(מדברים יחד)
ניב ויזל:

רגע ,רגע ,חברים תקשיבו ,בואו תראו ,תקשיבו ,אנחנו מנסים לעשות פה כמה
דברים .אני אגיד את זה ככה .אחד – אנחנו בחצי השנה האחרונה ,אולי ב8-
החודשים האחרונים עשינו מהפכה בחברה הכלכלית כפי שהתחייבנו שלומצי ,כפי
שהתחייבנו עשינו שינויים אדירים ,שינינו את כל תפיסת העולם של החברה
הכלכלית על פי בקשת המליאה ,בסדר? שהתחייבנו לפני שנתיים .שינוי מוחלט.
בתוך זה יש עניינים לא פשוטים ,גם של מיסוי ,גם של מתי אתה עסק מורשה ,מתי
אתה ,איך אתה קראת לזה?

רונן קליין:

מלכ"ר.

ניב ויזל:

מלכ"ר ומנסים למצוא את האפשרויות הטובות .לטובת זה יש לנו יועץ שבודק
אותנו .החלפנו ,זה כבר שבעה יועצים בשביל לבדוק איך עושים נכון את נושא
המיסוי בתוך חברה כלכלית ולנסות לנצל את זה ,שלמועצה יש חברה כלכלית
ולהפוך אותה ברוך השם רווחית .בשביל שהיא תוכל להיות רווחית ,צריך לסגור
את העבר .בשביל לסגור את העבר ,הדבר הזה של  30שנה ,שאף אחד עד היום לא
הסכים להכניס את הידיים שלו לתוך הדלי הזה של המים צוננים או רותחים ,כל
אחד בצד שלו ,הכנסנו את הידיים ,פתרנו את החוב בשביל שהוא יוכל להתחיל
להיות עצמאי ולעבוד .הרי מה הטלנו עליו? כל הזמן חייב חובות ,חייב ,הוא לא
עושה כלום .הוא בכלל לא יכול לעשות כלום .ריביות והכול .ישבנו ,הלכנו מכות
אוחיון והוא ,אתם רואים אוחיון שותק ,הוא יושב איש נאמן לטובת המועצה ,ויש
פה איש נאמן לטובת חברה כלכלית וישבו שעות על שעות ודירקטוריון ופה בשביל

קו דם כל לאפס .אנחנו אמרנו מתחילים באיפוס ,מספיק עם זה ,איפוס .אומרים
לכם איפסנו .איפסנו חוקית את העניין .פה זה הלוואה ,פה זה מיסוי ,פה זה עתידי,
פה זה כספים עתידיים ,פה זה הכול מאופס .היום מתחילים לעבוד .הוא מתחיל
להרוויח כסף .זה רק עסקה ראשונה .מה שזה מאפשר לו ,יש לנו מלא עסקאות
עתידיות שיבואו למועצה הרבה כסף .לא מעט ,הרבה .הראשון הוא גגות סולאריים
בשביל לאפשר לנו לאזן את כל הדבר הזה ולצעוד קדימה .זה רק הראשון .יש מלא
בקשות ,הוא מוצף בכאלה שמבקשים להיכנס ונצטרך להחליט .עכשיו ,בסוף,
בסוף זה שטחים ,זה דברים של המועצה האזורית שלא כל דבר אנחנו נסכים
אוטומטית .אנחנו צריכים להבין ולבדוק כל עסקה ועסקה .אומר לכם שיש
עסקאות יפות .בשנייה שסוגרים את הסיפור של התקנונים האלה במליאה ,הבן
אדם יכול לנשום .עד היום הוא רק מבריא .עכשיו הוא צריך להתחיל לנשום,
להתחיל להיות רווחי ואני רוצה פה להגיד לכם .אנחנו מאוד גאים .יושב פה גם
מלול שהוא יושב ,יש פה עוד מישהו מהדירקטוריון? ברור ש ,ברור שאוחיון ושני
הסגנים יושבים בדירקטוריון שעות ,מנסים לפתור את הבעיה ואני חושב שזה דרך
חדשה ושאולי נביא עוד פעם .ביקשתי בלי קשר ,ביקשנו להציג .היה לנו השבוע
דיון האם במליאה הקרובה הוא יציג את כל החברה הכלכלית ,את כל מה
שביקשתם ,את הכול ,את כל הדברים כמו שצריך ,החלטנו לעשות את זה לא
בישיבה הקרובה ,בישיבה אחרי ,לא בגלל שאנחנו לא מוכנים ,אלא בגלל השריפות,
כל מה שקורה כרגע ,לא ,לא רלוונטי.
דוד ירמיהו:

אפשר במליאה .למה שלא יעשה לנו להנהלה,

ניב ויזל:

לא ,אנחנו,

דוד ירמיהו:

...

ניב ויזל:

לא ,לא ,אני מתכוון נעשה הצגה להנהלה ולמליאה.

דוד ירמיהו:

אה,

ניב ויזל:

אבל לא בפעם הזאת .נעשה את זה כנראה או תקציב או אחד לפניה .זה כל מה
שאני אומר .ושם אוחיון יראה את כל השינוי המהותי שאנחנו רוצים וגם מה

שעומד בדרך ומאוטובוסים שהורדנו וניקינו את השולחן .כמעט אפשר להגיד ב-
 100אחוז.
(מדברים יחד)
ניב ויזל:

טוב ,חבר'ה ,אנחנו נמליץ למליאה ,אנחנו לא עושים את זה פה כמובן .מי ממשיך
הלאה?

דוד ירמיהו:

ניב ,אני רוצה לשאול.

(מדברים יחד)
ניב ויזל:

אני יודע.

דוברת:

יש מתנגדים.

ניב ויזל:

חיים ,חיים ,שאלת שאלות מצוינות .כולן נכונות.

חיים כהן:

 ..המון זמן .לפני שנתיים.

דובר:

ניב ,תעשה את זה נכון ,אם יש מתנגדים או אין.

ניב ויזל:

אני לא צריך.

(מדברים יחד)
ניב ויזל:

חברים ,אנחנו הנהלה .אנחנו מייעצים .איפה היינו? אנחנו ממליצים.

סעיף  – 9צפייה בחשבונות הבנק מרכנתיל דיסקונט (דקסיה לשעבר) לעופרה יששכר ת.ז.
 028786598מנהלת חשבונות
ניב ויזל:

 .9מי עכשיו? אוחיון.

משה אוחיון:

סעיף  .9ערב טוב .סעיף  9הוא סעיף,

ניב ויזל:

רגע ,תודה רבה .את לא חייבת להישאר ובאמת על כל העבודה שאת עושה .תושבת
טל שחר מטה יהודה.

(מחיאות כפיים)
ניב ויזל:

חבר'ה ,והיא עושה את זה בעשירית או בכלל בלי כסף.

(מדברים יחד)
ניב ויזל:

ואת לא לוקחת טלפונים מזה ,זה אסור.

דובר:

היא גם גרה בבית שאני בניתי.

רו"ח תמר:

נכון .ואני בוועדת התקציב.

שאול נהרי:

ולמה את כל זה לא אמרת בתחילת השיחה הזאת ורק עכשיו?

רו"ח תמר:

אתה צודק.

ניב ויזל:

כי החוכמה היא קודם להגיד ,לבקר אותה ואחר כך להגיד עכשיו תדעו לכם .תודה
תמר.

רונן קליין:

תמי תודה.

(מדברים יחד)
שאול נהרי:

כן ,אוחיון תתחיל.

משה אוחיון:

ערב טוב .אנחנו נעשה את זה בקצרה.

שאול נהרי:

מה ,מה הנושאים?

משה אוחיון:

נעשה את זה בקצרה .סעיף  – 9יש לנו פה רשות צפייה ,רק צפייה בחשבונות ל עופר
יששכר ,היא רכזת בגזברות.

סעיף  - 10פתיחת תב"רים:
משה אוחיון:

סעיף  10זה פתיחת תב"רים .יש לנו פתיחת תב"רים כמו בכל מליאה .אז המקורות
של הפתיחת תב"רים יש לנו שיפוץ יד חריף ,נעבור במהירות על התב"רים
המרכזיים.

ניב ויזל:

בואו נעשה רגע ברשותכם ,בגלל המהירות ,אלא אם כן מישהו מתנגד .יש פה שניים
 שלושה תב"רים חשובים .אני רוצה להתמקד בהם .כולכם קיבלתם .מישהו רוצהשאלה ,יכול לשאול .ככה נחסוך את כל ה ,את כל הדבר הזה כי באמת אתם כבר
כולכם כבר מומחים בזה ,זה ימינה – שמאלה ,בואו נהייה תכלס .תמצא לי את
השניים  -שלושה.

משה אוחיון:

יש תב"ר חשוב מאוד שהוא פיתוח בישובים.

(מדברים יחד)
ניב ויזל:

חבר'ה תקשיבו ,יש תב"רים שהם מהותיים ויש כאלה תיקונים .לא צריך על כל
תיקון שנתחיל בהנהלה עכשיו ,אחרי זה במליאה עוד פעם וגם אתם מקבלים את

זה לפני .מי ש ,תקשיבו לי טוב ,מי שאוחיון לא עונה לו לטלפון ולא מסכים לשבת
אתו ,שיבוא אליי .אין דבר כזה .לכן אתם מקבלים את זה .שאלות ,תלכו ,תשבו.
שאול נהרי:

הכוונה לא לעקוף אותו.

ניב ויזל:

נכון .לא ,לשבת ולדבר אתו .לא כולם מבינים הכול .זה בסדר .אבל זה בטח לא
סתימת פיות כי אנחנו רוצים לרוץ קדימה.

לולו שלומציון :תגלול בזה ,במצגת.
משה אוחיון:

אז יש לנו תב"ר חשוב שהוא פיתוח בישובים.

ניב ויזל:

איזה סעיף?

משה אוחיון:

סעיף  .4בשנה שעברה השקענו בישובים בין  13ל 14-מיליון .השנה אנחנו רוצים
להשקיע סכום דומה כדי ל ,כדי להמשיך בתנופה של ההשקעה בישובים .אנחנו
צריכים לאשר עוד תב"ר של  7מיליון שקלים.

דוד ירמיהו:

זה רשימה של ישובים או סתם לצורך העניין ,...

ניב ויזל:

חבר'ה ,אני ,תנו לי רגע.

דוד ירמיהו:

או קיי,

ניב ויזל:

אני הסברתי את זה פעם שעברה ואסביר גם עכשיו .אנחנו קבענו  650אלף שקל
תב"ר לכל ישוב .תכפילו את זה ב 50-ו ,בוא נגיד  ,54 .54כי יש לנו את צור הדסה
וישובים ערביים זה אחרת 54 .נגיד .תכפילו את זה ,זה יוצא כמה? כפול ,יוצא 40
מיליון 40 ,ומשהו מיליון .אנחנו חייבים לקחת את המיליונים האלה וכל שנה
לתקצב .אנחנו לא מדברים פה על איזה ישוב או מה .אנחנו רוצים ,650

דוד ירמיהו:

אה ,הבנתי.

ניב ויזל:

עכשיו ,אם לא אנחנו כמליאה ניתן לישובים תב"ר של  7מיליון ,העסק נעצר ואז
נגיע לסוף הבחירות ,נגיד רגע ,הבטחנו כמליאה ,הבטחנו מליאה  40ומשהו מיליון,
לא עמדנו בזה .בשביל לעמוד בזה אנחנו צריכים  12מיליון ,סדר גודל של  12מיליון
  13מיליון שקל כל שנה תב"רים יישוביים .לא יעזור .כל פעם אנחנו באים עםמשהו .עכשיו אנחנו באים עם עוד  7מיליון .זה ייתן לנו עוד חצי שנה עבודה .אחרי
זה ,כבר זה ב ..פיתוח.

לולו שלומציון :אבל כשמאשרים את זה ככה ,אז אנחנו לא מאשרים באמת את הפרטים שם.

ניב ויזל:

נכון.

לולו שלומציון :לכאורה אישרנו  7מיליון ,אתה יכול לעשות איזה פיתוח לישובים,
ניב ויזל:

נכון.

לולו שלומציון :איזה שאתה רוצה.
ניב ויזל:

נכון.

לולו שלומציון... :
ניב ויזל:

אה ,לא ,תקשיבי ,יש ,650

לולו שלומציון .. :אינטרס.
ניב ויזל:

תני לי רגע ,תקשיבי ,יש לך אינטרס אחד ,נגיד ,אני אומר נגיד ,אל תיקחי את זה
אישית,

לולו שלומציון :לא ,לא ,לא,
ניב ויזל:

שמבוא בית"ר יש לו  650אלף ,שייצא על  .650אני מסכים איתך .אבל פה זה כבר
לא אני ואת .פה זה ועד מקומי .הוועד המקומי צריך לבוא ולהביא תוכנית של ה5-
שנים על  .650אם אני לא עומד בזה ,תבואי אלינו בטענות כי אנחנו לא עמדנו בזה.
אנחנו צריכים שמול שרית יהיה הוועד המקומית ולדעת שאנחנו מסיימים .אני
אומר לך ששרית יודעת לעבוד אחד – אחד .עכשיו ,על מה את יכולה לבוא להלין?
להגיד למה לאלה הקדמנו בשנה או לאלה אחר בשנה .זה כבר סיפור .ב 54-ישובים
ותשבי איתי יום אחד ,חלק לא יודעים לעבוד ,חלק לא מביאים מכרזים ,חלק פה,
יש אלף ואחד .אנחנו זה לא שם .התפקיד שלנו לאפשר למועצה לעמוד אחרי
המילים שלה .למה אנחנו אמרנו בישיבה הראשונה החלטנו 650 ,כפול  54צריכים
לעמוד .אם לא נאשר כל פעם  300 ,700ו 7-מיליון 3 ,מיליון 4 ,מיליון ,לא נעמוד
בזה .מה אנחנו מבקשים עכשיו?  7מיליון .זה תב"ר מאוד חשוב שיאפשר לנו
להתקדם .אני מזכיר לכם שאחרי שאנחנו מאשרים את זה ,אנחנו ,הוא צריך ללכת
ולראות מאיפה הוא מביא את הכסף .חלק מהלוואות ,חלק מתקציבים ,מאשר את
זה במשרד הפנים ורק אחרי זה שרית יכולה להתחיל לעבוד .לכן כל הזמן אנחנו
דוחפים כסף לטובת הדבר הזה ,בסדר? הסברתי ברור? ביקשתי מאוחיון ,ביקשתי
מאוחיון שלתקציב  2022נראה גרף שאומר כמה משקיעים בישובים ב 5-השנים

האחרונות ,איפה זה עומד ואיך אנחנו משקיעים בכל הישובים בשביל שיהיה לכם
בעיניים לראות ,כי לא תמיד הכול רואים .אני לא טוב בגזירת סרטים ,אתם
מכירים את ה ,יש פה הרבה תלונות אליי ואני ,בצדק .אני לא גוזר סרטים כל
יומיים ואני לא רץ לכל דבר ,רק באמת לדברים גדולים .כל הזמן יש בישובים
השקעות כמו שלא היה לעולם ,לעולם ,ולעולם זה לא נעצר .מעולם ,סליחה ,מעולם
זה לא נעצר .בטבלה זה רק עולה ועולה .אבל אני לא יכול על כל  40אלף שקל להגיד,
להכריז עשיתי .על  .50הולכים ל ,היינו בכסלון ,ראינו שזה,
דובר:

יש לך חתונה אבל.

ניב ויזל:

יאללה.

(מדברים יחד)
משה אוחיון:

רק שנייה ,ברשותכם ,אם כבר אתה העלית את הנושא הזה  ...ואני באמת מעריך
את זה,

ניב ויזל:

לא ,אני לא אשלוט בזה.

משה אוחיון:

ואתה לא טוב בזה,

(מדברים יחד)
משה אוחיון:

ואתה  ...בזה אבל אני חושב שכן חשוב מאוד שחברי ההנהלה וחברי המליאה פעם
אחת לעשות סיור מהבוקר ,מעשר בבוקר ולעבור ישוב ,ישוב ,ישוב ,ישוב ,לחלק
את זה לשני אזורים עם אוטובוסים ,ולראות מה משקיעים ואיך משקיעים בכל
ישוב,

ניב ויזל:

קיבלתי.

משה אוחיון:

ומה מקבלים ,כי הרבה חברי מליאה והרבה חברי הנהלה גם  ...וחבל.

ניב ויזל:

קיבלתי את ההערה .אני אומר בני לקח על עצמו ,עשינו סיור ,עשינו סיור מקסים.
מה שהיה בסיור האחרון על גבעות עדן ,קיימנו ,עשינו סיור מדהים.

לולו שלומציון :אי אפשר להקיף את כל ה,
ניב ויזל:

רגע ,רגע ,אבל,

משה אוחיון:

אז לחלק את החלק ה,

ניב ויזל:

שנייה ,החלטנו שכל שלושה חודשים סיור .החלטנו .עשינו סיור אחד בגבעות עדן.
עשינו עם  ...אני חושב שהיה סיור מאוד מוצלח דרך אגב ,היה מאוד מוצלח .הסיור
הבא יהיה באזור ההר פחות או יותר ,יהיה באזור ההר .אנחנו דיי יודעים כבר
לעשות אותו .בני אחראי על זה .אנחנו בסביבות אוקטובר נעשה סיור נוסף.

דוד ירמיהו:

בלי נדר.

ניב ויזל:

קיבלתי .עם נדר .למה בלי?

דוד ירמיהו:

בלי נדר.

ניב ויזל:

הלאה ,תמשיכו.

משה אוחיון:

טוב .. ,תב"רים ,נעבור בקצרה .יש תב"ר,

ניב ויזל:

ביקשתי לא בקצרה .ביקשתי מה מיוחד.

משה אוחיון:

כן ,אז יש ב – 6 -שמאים ,תיקון  .116ביקשתם להזרים עוד כסף לטובת הסדרה.
בסדר? יש פה כמה תב"רים לטובת מוסדות החינוך ,כולל מזגנים .יש לנו ,...

שאול נהרי:

כמה כסף הושקע בשיפוץ בתי ספר השנה?

משה אוחיון:

השנה ,השנה השקענו כמעט  5מיליון שקלים ויש לנו ...

שאול נהרי:

לשיפוץ?

משה אוחיון:

לשיפוץ בתי ספר.

דובר:

באיזה אזור?

משה אוחיון:

בהתאם לצורך.

דובר:

לא ,אולי כדאי לעשות הפרדה אוחיון.

משה אוחיון:

מה זאת אומרת?

דובר:

תרשום כמה  ,...כמה אזור צור הדסה 5 ,מיליון הלך.

(מדברים יחד)
משה אוחיון:

טוב ,יש לנו  ...הישוב החדש של  ...עשינו שם ביוב .אז יש לנו תב"ר לביוב .יש לנו
תב"ר לבניית בית ספר חדש ,בית ספר נחשון .תב"ר לבניית מתקנים ותב"ר  ...אלה
כל התב"רים.

סעיף  – 12סגירת תב"רים

משה אוחיון:

סעיף  – 12אנחנו מגיעים לסגירת תב"רים .אנחנו עושים את זה כל הזמן .סגירת
תב"רים ,תב"רים שהסתיימו.

סעיף  - 13עדכוני תקציב:

משה אוחיון:

אחר כך יש לנו עדכוני תקציב .את עדכוני התקציב אנחנו עושים את זה בצורה
שוטפת .לכל מליאה אנחנו מביאים את כל עדכוני התקציב .זה אומר כל  ..תקציב
או העברה מסעיף או הגדלה או הקטנה ,מופיעים פה במעמד ה 1,000-שקל.

סעיף  - 14להלן תקציבי ישובים  2021שהוגשו על ידי הישובים לאישור הנהלת ומליאת המועצה:

משה אוחיון:

עכשיו ,הסעיפים האחרונים  13ו ,14-מבקר המועצה יואל יעדכן.

ניב ויזל:

תיתן סקירה.

יואל ינון:

או קיי ,ערב טוב .אני אעשה את זה בקיצור .סעיף  14זה,

(מדברים יחד)
יואל ינון:

סעיף  14מדבר על התקציבים של הישובים משנת  .2021אז רשומים לכם פה
השמות של הישובים וגם תקציב ,גם מס ועד וגם המספר המשרות שיש בכל ישוב.

סעיף  - 15דו"חות כספיים של וועדי הישובים:
יואל ינון:

סעיף  15זה דוחות כספיים לשנת  ,2020לשנת  2019ושנת  .2020יש לנו פה את
השמות של הישובים .הישובים בעיקרון מאוזנים וצריך לאשר אותם.

ניב ויזל:

טוב .חברים רק עוד דבר אחד .קודם כל אנחנו נפיץ את סדר היום ב 30-לחודש.
אני מזכיר לכם .דבר שני – אני כבר שנה מאז תחילת הקורונה ,אנחנו הפסקנו את
כל ה,

יהושע משה בובי :אבל יש כמה ועדים יישוביים?
ניב ויזל:

אז תשאל ,נו.

יהושע משה בובי :לא ,אתה אומר מאוזנים.
ניב ויזל:

זה עם הגב אליי.

יהושע משה בובי :אני ראיתי שהיה בנחשון שם.
ניב ויזל:

יש החלטה שעד  10אחוז ,נכון?

יואל ינון:

בנחשון ,כן ,עד  10אחוז מהתקציב ,אם יש להם גירעון,

ניב ויזל:

אם יש גירעון של עד  10אחוז זה מאושר .אם מעבר,

יואל ינון:

אנחנו מבקשים מהם גם מכתב .הם מעבירים אלינו מכתב הסבר עם תוכנית
התייעלות פנימית ואנחנו מאשרים להם .בסדר? בנחשון זה  5אחוז סך הכול
הגירעון .הגירעון המצטבר זה  5אחוז.

ניב ויזל:

בסדר? טוב חברים ,אני רק רוצה להגיד דבר אחד .אני כבר שנה וחצי – שנתיים,
אנחנו הפסקנו את כל הקשר עם שני דברים :אחד – התחלפו ראשי ערים של הערים
התאומות שלנו אחרי  25שנה .אנחנו בקשר חודשי .אתמול הם התקשרו כולם
לתרום ולעזור עם השריפות .הם איתנו כל הזמן ואנחנו כל הזמן דוחים את
הקשרים האלה .זה צד אחד .הצד השני שבחברה הכלכלית רצינו לקדם מכללה
ליין ואיכות סביבה .אנחנו מדברים על זה כבר שנתיים וחצי .פשוט לא מצליחים.
אנחנו רוצים ואני רוצה לעשות את זה טנטטיבי .אני לא רוצה לבוא כי לא יהיה לנו
אולי מליאה בזמן ,לנסות ולשלוח שלושה – ארבעה עד חמישה אנשים למכללה
בגרמניה שתפתח פה מכללת בת .אני לא יכול לעשות את זה וכל פעם אני דוחה
ודוחה ודוחה .אני צריך לעשות,

לולו שלומציון :אבל זה לא תואר אקדמי.
ניב ויזל:

זה תואר גרמני .זה תואר שלהם.

לולו שלומציון :מל"ג לא ייתן לך לפתוח כאן תואר גרמני.
דובר:

לא ,לא ,זה תואר גרמני.

ניב ויזל:

תואר גרמני לפרטי פה .לא מהמדינה .נמאס לי .אף אחד לא עוזר לי כלום .אני
הולך לשם .יש להם מכללה,

לולו שלומציון :לא ,מל"ג לא ייתן לך לפתוח מכללה ,לא יעזור לך מה.
ניב ויזל:

בסדר.

דובר:

אני פותח שלוחה של משהו אחר .אין בעיה.

לולו שלומציון :יש בעיה עם זה.
ניב ויזל:

אני לא פותח חדש .אני פותח ממש שלוחה .תנו לי רגע ,תנו לי רגע,

(מדברים יחד)
ניב ויזל:

חברים,

לולו שלומציון :אני הייתי בהשכלה הגבוהה  17שנים ,בסדר?
ניב ויזל:

בסדר.

לולו שלומציון :לא יתנו לך לתת פה תואר שלהם.
ניב ויזל:

אני לא,

לולו שלומציון :אתה יכול לתת שם.
ניב ויזל:

אני אתן שם .אני לא נותן ,אני לא שואל ,נמאס לי מהמל"ל ,נמאס לי,

יהושע משה בובי :לא ,אל תדבר ככה ,לא יפה.
ניב ויזל:

נמאס לי ,לא ,תקשיב,

לולו שלומציון :לא ,זה רגולטור מאוד קשה.
ניב ויזל:

קשה רצח.

לולו שלומציון :אחד הקשים במדינה.
יהושע משה בובי :אבל תן להם הזדמנות.
ניב ויזל:

למי?

יהושע משה בובי :לשאשא ,לשאשא .המל"ל אצלה .זה היה אצל ...
(מדברים יחד)
ניב ויזל:

לא צריך.

יהושע משה בובי :זה היה אצל השחקן שחמט ,זה שהיה שייך לתמי  ,4עכשיו זה אצל שאשא.
ניב ויזל:

חבר'ה ,אנחנו מחכים שביבי יחזור .תקשיבו רגע,

(מדברים יחד)
ניב ויזל:

חבר'ה תקשיבו רגע.

(מדברים יחד)
יהושע משה בובי :קצת הבעת אמון ידידי.

ניב ויזל:

בובי ,אז שלא תזמין אותי לקפה ותתנצל על זה שנפלה הממשלה ,אין לך זכות
דיבור.

(מדברים יחד)
ניב ויזל:

אז נדבר .חברים ,אני רוצה ,יש פה ,חבר'ה ,אני מתלבט,

דובר:

חבר'ה אחר כך ,פוליטיקה אחר כך.

ניב ויזל:

תקשיבו,

(מדברים יחד)
לולו שלומציון :יאללה ,שקט.
ניב ויזל:

תקשיבו לי רגע .אני צריך ,אני רוצה ,אם מבחינת קורונה לא יסגרו אותנו ,אין שום
דבר .אם לא יסגרו ,אני רוצה להוציא משהו כמו חמישה אנשים .שניים מהם
כנראה מאיה שאחראית על קשרי חוץ עם בני ,סימן שאלה ,להוציא לערים
תאומות .יש שם ראשי ערים חדשים שנבחרו ,עוד לא ביקרנו אותם ,לא כלום .זה
גרוש ורבע .אתם יודעים ,הטיסות האלה זה גרוש .אני מדבר איתכם על 400 – 500
דולר כולה .אני מדבר פה על  5אלפים שקל זה לשניים ,זה בדיחה והשלושה
האחרים ייצאו מטעם החברה הכלכלית בנושא המכללה .מחכים לנו שם מנכ"ל
המכללה והכול בשביל לראות איך אפשר לקדם את הדבר הזה .אם אני לא עושה
את זה – זה דוחה אותי בעוד שנה כי אין להם כל כך זה .אני מבקש אישור כי ורד
תגיד חוקית על כל טיסה ,לא משנה אם זה עולה שקל ,אני חייב אישור מליאה.
לכן אני מבקש ,נראה לי שהכי הגיוני שניים שייצאו מבחינת המועצה לטובת גם
לבקר את ראשי הערים שנבחרו,

דוד ירמיהו:

אל תגביל .לדעתי,

ניב ויזל:

לא ,אסור לי .היא אומרת שאסור לי .היא רוצה שם ,אז אני אומר אם אנחנו נחליט
למשל אני יוצא ,שלומי ,רונן ,יועץ כזה ליין אחר למכללה ,אנחנו עושים את זה
בחברה הכלכלית ,אנחנו צריכים דירקטוריון ,נאשר את זה שם .אם אני צריך
שהמועצה תוציא ,אז אני מבקש ששניים ייצאו מטובת המועצה,

דוד ירמיהו:

סגור.

ניב ויזל:

כמה זה 1,000 ,דולר?  5אלפים שקל.

לולו שלומציון :ניב ,זה לא עניין של הכסף .קודם כל בנושא של הערים התאומות בוודאי שכן ,זה
אין שאלה ,אתם צריכים לנסוע או מי מטעמכם שיהיה בקשר עם ה,
ניב ויזל:

כן.

לולו שלומציון :אבל לעניין המכללה,
דוד ירמיהו :גם אם המל"ל לא ייתן ,אנחנו נשים עליהם פס ונפתח את זה.
(מדברים יחד)
לולו שלומציון :לעניין המכללה ,אם לא תהייה פה תוכנית עבודה מסודרת ,אין סיבה לנסוע ,זה
ברכה לבטלה .צריך לנסוע כי חייב להיות פה איזשהו פרויקטור כדי שזה יתרומם.
ניב ויזל:

רגע,

לולו שלומציון :לנסוע סתם,
ניב ויזל:

רגע,

לולו שלומציון :יש תוכניות  ...סילובוס,
ניב ויזל:

שנייה ,שנייה ,את צודקת .ישבנו איתם ב ZOOM-פעמיים .אני אישית ומי שנסע
פה איתנו ,הייתי כבר פעמיים שם ,במכללה הזו .זו מכללה מאוד רצינית .באים
אליה סטודנטים מכל העולם בצורה מדהימה .הראש מכללה שם הוא לא איזה זה,
זה משהו מאוד רציני .אנחנו לא יכולים להתקדם ,אנחנו לא יכולים לזוז ב-
ZOOMים .ניסינו .בשביל שנראה אם את צודקת ,מה צריך ,איך צריך ,רונן
מבחינת החברה הכלכלית זה עליו לקדם את זה .עכשיו ,אני לא יכול לזוז מטר בלי
שבאים ,רואים ,יושבים אתו ,עושים ישיבה ראשונה ,רגע ,במקביל אני הקצאתי
פה מקום ,אני מספר לכם כי את שואלת ,מקום שיכול להיות מקום של המכללה
העתידית ששלומי סגר מול בני עקיבא שזה עובר אלינו ל 25-שנה .המקום הזה
נמצא פה למטה .אנחנו רוצים להזיז .אני מרגיש שאני ראש מועצה ,שמתי את זה,
לא מצליח להתקדם .עכשיו ,ניסינו בארץ ,רחובות ,ניסינו הכול ,לא הולך .נמאס.
נמאס לכולנו .הבאנו יועץ ,שילמנו  50אלף שקל 60 ,אלף ,נמאס לי .אנחנו צריכים
ללכת לשם ,לשבת לראות ,או שיגיע  goאו יגידו  ,no goנגמר .אם אומרים  ,goיש
עוד הרבה דברים לעשות ,להכין ,זה עולה גרוש ורבע .הם מארחים אותנו בלאו
הכי .אני רוצה ש,

לולו שלומציון :לא ,אבל איפה  ..הכסף מאושר ...
ניב ויזל:

לא ,אז אני מציע שעכשיו ,יכול להיות שבגלל הקורונה זה לא ייצא ,אבל אני חייב
את החלטת המליאה בשביל שאני לא ארגיש תקוע ,זה הכול .ורונן ,אני מבקש
בדירקטוריון לאשר מבחינתך .אנחנו מאשרים את בני .לפי חוק אני חייב להעביר
במליאה שמות .אז אני מאשר כרגע פה ,אם ייצא ,אם לא ייצא – אז לא ,את מאיה
ואת בני ואת האחרים ,את האחרים נשב בדירקטוריון לטובת המכללה.

דוד ירמיהו:

אני רוצה לומר לך יוזמה מבורכת .אם לא יהיה לנו ,...

ניב ויזל:

דרך אגב ,תמר זנברג אמרה היום שאם נעשה מכללה שהיא גם לאיכות סביבה,
היא תתמוך מאוד.

דוד ירמיהו:

מצוין.

(מדברים יחד)
ניב ויזל:

עכשיו לפני  5דקות דיווחו לי שהחפ"ק של המועצה אחרי ארבעה ימים ירד ,הוא
ירד ,סימן שהמצב טוב.

לולו שלומציון :כולל כוחות הביטחון.
ניב ויזל:

כולל כוחות הביטחון אחרי ארבעה ימים ירדו מהשטח.

דובר:

יפה.

ניב ויזל:

כן .עכשיו אנחנו רוצים ,בובי,

יהושע משה בובי :מה?
ניב ויזל:

בגלל שאתה לא מפסיק לדבר מההתחלה ,תן לנו ברכה ,ברכה ,נו ,יאללה .בובי ,לא
כל דבר עשר פעמים.

לולו שלומציון :ברכת הרב.
יהושע משה בובי :על מה ,על הפתיחה של המכללה?
ניב ויזל:

לא ,איזה פתיחה של המכללה .השנה ,השנה החדשה.

יהושע משה בובי :אה ,אני לא הבאתי ברכה מהבית.
ניב ויזל:

טוב.

דוד ירמיהו:

תוציא מהראש.

יהושע משה בובי :בוא נגיד ככה.

לולו שלומציון :הסיפור עם האריה.
יהושע משה בובי :בענייני השריפות – שייגמרו בעזרת השם השריפות.
ניב ויזל:

אמן.

לולו שלומציון :אמן.
יהושע משה בובי :גם מה שאנחנו רואים בחוץ וגם בתוך הליבות ,הלב שלנו ,שאנחנו נהייה קשובים
אחד לשני ולא חס וחלילה אש כנגד אחד השני ,כי האצבע על המקלדת יותר מדיי
קלה ואנחנו בסוף מאבדים חברים ובאמת ש,
דוד ירמיהו:

אתה רואה שתמיד אתה יודע מה להגיד.

חיים כהן:

אבל ברכה לשנה.

יהושע משה בובי :זה מה שאני רוצה לאחל לכולם.
חיים כהן:

אבל ברכה לשנה.

ניב ויזל:

אני רוצה לפני שנרים כוסית ,שמו לי פה .חברים ,סמינר ועדים ,הוצאנו .יש בעיה
של רישום ,מפחדים מהקורונה .אני רוצה רגע להסביר לכם מילה .להירשם ,אם
בסוף לא יהיה ,הכסף חוזר עד השקל האחרון .אנחנו לא ,מישהו שלא נרשם בגלל
שהוא מפחד .יש מדינת ישראל ,היא מחליטה מה מותר  /מה אסור .כרגע המלונות
עובדים .אנחנו שילמנו כסף ,סגרנו בית מלון באילת .יש סמינר ועדים .אני מבקש
להירשם .אני לא עושה את זה ל ,אני עושה את זה לטובת כולם .לדאוג שנרשמים.
אם תגיד המדינה לסגור – נסגור ,ואז גם יהיה לנו פיצוי כספי .אז כתוב לי פה
להזכיר .מחר יוצא הלו"ז .שמעתם? מחר יוצא הלו"ז לכולם .זה כולל ,זה באמת
סמינר שצריך להיות מאוד מעניין ,מאוד לכולם .אנחנו אורחים של רמת הנגב
ובאילת באים באמת כל הדברים הכי חשובים לנו פה כוועדים ,כמליאה.

חיים כהן:

בעזרת השם.

ניב ויזל:

אתה רוצה עוד ברכה לפני שזה?

חיים כהן:

לא ,הוא יודע לברך .הוא יודע לברך.

ניב ויזל:

אתה תכין את עצמך לברכה למליאה בשבוע הבא.

יהושע משה בובי :בעזרת השם.
ניב ויזל:

לחיים.

(קריאת לחיים)
ניב ויזל:

יוסף ונהרי תכינו ברכה למליאה.

חיים כהן:

אפשר להגיד עכשיו זה הסתיים,

ניב ויזל:

חופשי .להפסיק את ההקלטה.

חיים כהן:

תפסיק את ההקלטה.

** סוף הדיון **

